
UCHWAŁA NR XXII/173/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych 

Na podstawie art.25 ust.4 i 6  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz §3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość i zasady przyznawania i wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Bytomiu 
Odrzańskim za czynności związane z wykonywaniem mandatu, w szczególności za udział w pracach Rady 
Miejskiej i jej organach. 

§ 2. 1. Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest 50%  z 2,4 krotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1658), nazywanej podstawą wyliczenia. 

2. Radnym za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady przysługuje dieta miesięczna: 

1) Przewodniczącemu  Rady 65% podstawy wyliczenia, 

2) Wiceprzewodniczącemu Rady 51% podstawy wyliczenia, 

3) radnemu 35% podstawy wyliczenia. 

3. Uprawnionym, o których mowa w ust. 2, za każdą nieobecność na sesji, posiedzeniu komisji Rady, której 
jest członkiem potrąca się 25% kwoty diety. 

4. Dieta nie przysługuje za okres miesięcznej przerwy w pracach Rady i komisji Rady w okresie letnim 
ogłaszanej przez przewodniczącego Rady. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do przewodniczącego Rady. 

6. Diety określone w ust. 2 zawierają zwrot kosztów podróży po terenie Gminy Bytom Odrzański. 

7. Łączna kwota potrąceń z tytułu nieobecności radnego na sesji i komisji w okresie jednego miesiąca 
nie może przekroczyć wysokości diety przysługującej za dany miesiąc. 

§ 3. Diety, o których mowa w §2 ust. 2 wypłacane są jednorazowo w okresach miesięcznych, w terminie do 
10 dnia następnego miesiąca, na konto wskazane przez radnego na podstawie wykazu radnych Rady Miejskiej 
w Bytomiu Odrzańskim uprawnionych do otrzymania diety w danym miesiącu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/163/2021 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 16 grudnia 
2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1372) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. rozporządzenia z dnia 27 października 
2021 r. Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 
2021 r. poz. 1974) radnemu przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych związanych 
z wykonywaniem mandatu radnego. Zasady przyznawania diet ustala Rada w oparciu o wskazane w/w 
przepisy. Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r., poz. 1834) podwyższono stawkę bazową, 
która jest podstawą do ustalenia wysokości diety radnych, Z 1,5 krotności do 2,4 krotności kwoty bazowej 
określanej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1658). Aktualnie 2,4 kwoty bazowej stanowi kwota 
4 294,60 zł. Radnym Rady Miejskiej na mocy § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. 
rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2000 r. nr 61, poz. 710) przysługuje maksymalna dieta w wysokości 
50% z kwoty 4 294,60 zł. 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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