
                                                                                                                               

UCHWAŁA  NR I/8/18  

RADY GMINY NIEBORÓW 

 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

 

w sprawie wysokości  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  

dla radnych Rady Gminy Nieborów 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku  

z § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 710) oraz § 

2ust 2 i  § 5ust 3ozporządzenia 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 2002 r.  Nr 14 poz.138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz.280  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy  Nieborów w wysokości               -   1 320.00 złotych; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Nieborów w wysokości       -      650,00 złotych; 

3) Przewodniczących Komisji Rady Gminy  Nieborów w wysokości –     550,00 złotych; 

4) Radnych Rady Gminy  Nieborów w wysokości                                  -   500,00 złotych. 

 

          § 2. W przypadku zbiegu praw do zryczałtowanej diety  przysługuje jedna, wyższa dieta.  

           

         § 3. Należna zryczałtowana miesięczna dieta dla osób wymienionych w § 1, ulega 

obniżeniu o 20 % za każdą  nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji, której jest 

członkiem. 

         § 4.1. Miesięczną zryczałtowaną dietę radnego oblicza  się proporcjonalnie do 

rzeczywistego okresu sprawowania  mandatu przez radnego w  następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim  miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) sprawowania funkcji w radzie, o których mowa w § 1pkt. 1, 2 i 3. 

        2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca funkcji pełnionej  przez radnego, od której 

uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc  

ustala się proporcjonalnie. 

  

          § 5. Radny zachowuje prawo do miesięcznej  zryczałtowanej diety również  w przypadku 

nie obradowania w danym miesiącu  Rady i Komisji.  

 

          § 6. Miesięczne zryczałtowane diety dla radnych będą wypłacane na podstawie  listy 

obecności, na których radny potwierdza własnoręcznym podpisem swój udział w  sesjach Rady  

i posiedzeniach  komisji. 

         

         § 7. Miesięczna zryczałtowana dieta  wypłacana jest z  dołu do 10-go każdego miesiąca 

w kasie Urzędu Gminy Nieborów lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

       

         § 8. W związku z podróżami służbowymi na podstawie delegacji radnym przysługuje 

dieta, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach i w wysokości określonych 



Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku  

w  sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z późn. zm.). 

       § 9. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia  i zakończenia  

podróży służbowej określa dla Przewodniczącego Rady Gminy w poleceniu wyjazdu 

służbowego Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

         

          § 10. W przypadku wyrażenia  zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem 

samochodowym niebędącym własnością Gminy Nieborów - radnemu przysługuje zwrot 

kosztów przejazdu w wysokości stawek maksymalnych za 1 kilometr przebiegu danego 

pojazdu określonych w sprawie  warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów  służbowych samochodów osobowych ,motocykli  i motorowerów  

niebędących własnością pracodawcy.     

           

          §  11. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/158/2017  Rady Gminy Nieborów z  dnia 13 

stycznia 2017 roku w sprawie wysokości  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych Rady Gminy Nieborów. 

            
           §  12. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

 

           § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                                                          

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) na zasadach ustalonych przez Radę 

Gminy Nieborów radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zgodnie 

z art. 25 ust 8 cyt. ustawy przy ustalaniu wysokości  diet radnych bierze pod uwagę funkcje 

pełnione przez radnego. 

Podejmując decyzję o wysokości diet radnych, Rada Gminy jest ograniczona treścią art. 

25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że wysokość 

diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności 

kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 

wynagrodzeń  w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 

poz. 2030 i 2199 oraz z 2016 r. poz. 178). 

Zgodnie z treścią § 3 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku  

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, maksymalna 

wysokość diety przysługujących radnemu w ciągu miesiąca jest uzależniona od liczby 

mieszkańców tej gminy. W odniesieniu do Gminy Nieborów stosuje się zapis § 3 pkt 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy, stanowiący, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca 

diety w wysokości do 50 % maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. 

mieszkańców tj. 1342,07 zł. 

Celem ustalonej diety jest rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego  

z powodu jego nieobecności w pracy, w czasie wypełniania przez niego ustawowych 

obowiązków oraz pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem mandatu. Biorąc 

powyższe  pod uwagę, diety nie mogą być określane ryczałtowo bez systemu potrąceń  

w przypadku niewykonywania swej funkcji. 


