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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r, 
poz. 1372,1834) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnemu przysługuje dieta za udział w pracach Rady Miejskiej , której wysokość ustala się miesięcznie 
w następujący sposób: 

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 65% maksymalnej wysokości diety; 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, dla przewodniczącego komisji Rady Miejskiej w wysokości 55% 
maksymalnej wysokości diety; 

3) dla radnego członka więcej niż jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 45% maksymalnej wysokości 
diety, 

4) dla radnego członka jednej komisji Rady Miejskiej w wysokości 20% maksymalnej wysokości diety; 

5) dla radnego, który nie pełni żadnej funkcji i nie jest członkiem żadnej komisji Rady Miejskiej w wysokości 
10% maksymalnej wysokości diety. 

2. Maksymalną wysokość diety, o której mowa w ust. 1, określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372, 1834). 

3. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 200 zł za każdą nieobecność na sesji oraz na posiedzeniu komisji. 

§ 2. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych następuje na zasadach określonych w: 

1. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z późn. 
zm.), 

2. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 

§ 3. Wysokości diet określone w § 1 ust. 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości diet od dnia 
1 sierpnia 2021 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXV/255/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych zmieniona Uchwałą  nr XV/189/12 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz Uchwałą nr 124/VII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 
24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 listopada 2021 r. nastąpiła zmiana zapisu art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834). 

Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r 
w sprawie maksymalnej wysokości diet (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974). 

Zgodnie z §3 pkt 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, radnemu, w gminie od 15 tys. do 100 tys. 
mieszkańców, przysługuje dieta w wysokości do 75% maksymalnej kwoty diety, co stanowi 3 220,96 zł. 

Diety Radnych na podstawie ustawy wypłaca się w okresach miesięcznych, oraz stanowią one ryczałt jako zwrot 
poniesionych kosztów za ich pracę na rzecz Gminy. Z uwagi na ponoszone koszty przez radnych w związku 
z pełnioną funkcją zasadne jest podjęcie uchwały. 

Projektodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie 
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