
 
UZASADNIENIE 

 

Ustalenie zasad przyznawania i  diet oraz zwrotu kosztów   dla radnych (art. 

25 ust. 4 i 8 ustawy o  gminnym)  do  kompetencji rady gminy. 

 

W dniu 1 listopada 2021 r.  w  ustawa z dnia 17  2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób  kierownicze stanowiska  oraz niektórych innych ustaw, która 

 szereg zmian w przepisach     i diet m.in. 

radnych jednostek  terytorialnego. Zmianie   innymi przepis art. 25 ust. 6 ustawy o 

 gminnym, który  limit diet radnych z  kwoty bazowej  w 

ustawie  dla osób  kierownicze stanowiska  na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o   w  sferze  oraz o 

zmianie niektórych ustaw do 2,4-  tej kwoty, przy czym - zgodnie z § 3 pkt 3  Rady 

Ministrów z dnia 27  2021 r. w sprawie maksymalnej  diet  radnemu 

gminy -  dieta radnego gminy  do 15 tys.  nie   50% 

maksymalnej  diety.  rada gminy przy ustalaniu  diet radnych musi  

pod   przez radnego w radzie funkcje. 

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, dieta radnego nie stanowi wynagrodzenia za  tylko ekwiwalent 

utraconych   z  pomniejszonego wynagrodzenia za  jak i innych zarobków, które 

radny   w czasie, który  na  na rzecz  – czyli w  z 

 na sesjach rady gminy, posiedzeniach komisji  wykonywania innych  

 z wykonywaniem mandatu. Rada gminy  przy ustalaniu  diety w formie 

  w ustalonych okresach, powinna  w sposób   zasady 

 diet z   radnego na sesjach i posiedzeniach komisji. W przeciwnym razie dieta 

 charakter rekompensacyjny, a  charakter   wynagrodzenia, 

 od kosztów  z  funkcji, co jest niezgodne z przepisami. 

 

Rozliczanie kosztów   radnych  natomiast na zasadach  w 

 Ministra Spraw  i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

ustalania  z  zwrotu kosztów   radnych gminy.  

 

Diety radnych Miasta Podkowa   charakter  a  stawki nie  zmianie od 

2003 r. Nie ma  wprowadzonych zasad  diet ani zasad rozliczania kosztów  

 radnych.  

 



 nowej  jest zatem konieczne ze  na  dostosowania zasad naliczania diet 

radnych i rozliczania   do  przepisów. Aktualizacja sposobu naliczania 

diet a  wielokrotnie omawiana na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Rozwoju. 

 

  na uwadze  o   zgodnie z  projektem.  
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