
UCHWAŁA NR XXI/136/2020 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość miesięcznej diety dla radnego Rady Gminy Zbójno, przysługującej za udział w sesjach, 
pracach komisji Rady oraz wykonywanie pozostałych obowiązków radnego, uzależniona jest od funkcji pełnionej 
w Radzie i ustala się ją jako procentowy udział kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), 
w wysokości: 

1) Przewodniczący Rady Gminy - 38% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 25% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

3) Przewodniczący komisji stałej - 23% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

4) radny członek komisji - 21% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

5) radny nie będący członkiem komisji - 14% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

2. Kwotę diety wyliczoną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych w ten 
sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 zł pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 zł i więcej 
podwyższa się do pełnych dziesiątek złotych. 

3. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety określonej 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710). W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości diety 
określonej w w/w rozporządzeniu radnemu przysługuje dieta maksymalna. 

§ 2. 1. Za każdą nieobecność na sesji rady gminy lub posiedzeniu komisji rady gminy, radnym, o których mowa 
w §1, zmniejsza się dietę o10%.W przypadku komisji łączonych, które odbywają się tego samego dnia dieta 
radnego będącego członkiem w więcej niż jednej komisji ulega obniżeniu o 10%. 

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu 
obecność na posiedzeniach sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia mandatu radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. 

4. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do końca każdego miesiąca 
przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 3. 1. Radny, który odbył podróż służbową w związku z wykonywaniem mandatu, otrzymuje zwrot kosztów 
poniesionych z tego tytułu na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji), na zasadach określonych 
w 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. Wyznacza się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności, o których mowa w § 
2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r., poz. 1378 
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3. W przypadku wyrażenia przez Przewodniczącego Rady zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy zwrot kosztów przejazdu radnym nastąpi według stawek za jeden 
kilometr przebiegu pojazdu określony w § 2 rozporządzenia 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.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIX.176.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Obowiązująca wysokość diet dla radnych była ustalona uchwałą nr XXIX.176.2017 Rady Gminy Zbójno
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zgodnie z ww. uchwałą przewodniczący rady otrzymywał dietę miesięcznie w wysokości 950 zł,
wiceprzewodniczący rady w wysokości 500 zł, przewodniczący komisji w wysokości 400 zł oraz pozostali
radni w wysokości 300 zł.

Diety radnych w gminie Zbójno w chwili obecnej należą do najniższych w powiecie golubsko-dobrzyńskim
i sąsiednich gminach.

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie wysokości diet radnych w oparciu o procentowy udział kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę, jednak nie wyższych, niż kwoty określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710), które stanowi, że radnemu w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców
przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety.

W związku z tym, maksymalna wysokość diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców, a tym samym
w gminie Zbójno na 2021 r. wynosi 1 342,07 zł.

Projekt uchwały przewiduje zróżnicowaną wysokość diety z uwzględnieniem funkcji pełnionej przez
radnego, co jest zgodne z treścią art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności
skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały spowoduje wzrost wydatków na diety radnych o kwotę ok. 47 640 zł w stosunku do
2020 r.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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