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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.
1372 i 1834), w związku z art. 2 i 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834),
zgodnie z rozporządzeniem 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. 1. Radny otrzymuje dietę w formie ryczałtu miesięcznego za udział:
1) w sesjach Rady Gminy Stara Biała;
2) w posiedzeniach komisji Rady Gminy, do której jest powołany.
§ 2. Ustala się następujące miesięczne kwoty diet:
1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 50% .............. krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1658), w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł;
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 80% diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy,
w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł;
3) dla Przewodniczącego Komisji Rady Gminy - 70% diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy,
w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek zł;
4) dla radnego Rady Gminy - 60% diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy, w zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek zł.
§ 3. 1. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rady Gminy i radnym Rady Gminy
Stara Biała w okresie przerwy wakacyjnej nie przysługuje dieta określona w §2 ust. 2, 3 i 4.
2. W razie konieczności zwołania posiedzenia sesji lub komisji Rady Gminy w okresie przerwy wakacyjnej,
radnym przysługuje dieta na zasadach określonych w § 2.
§ 4. Dokumentem będącym podstawą do wypłacenia diet jest lista wypłat sporządzona na podstawie listy
obecności radnych na sesji Rady i na posiedzeniach komisji Rady.
§ 5. Listy do wypłaty sporządza pracownik ds. obsługi rady na podstawie list obecności przedłożonych przez:
1) w przypadku radnych na sesji Rady Gminy - Przewodniczącego Rady;
2) w przypadku radnych na posiedzeniach komisji - Przewodniczącego tej komisji.
§ 6. Diety dla radnych są wypłacane do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc rozliczeniowy, na
konto bankowe podane przez radnego.
§ 7. 1. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach komisji lub na sesji wysokość przysługującej mu
w danym miesiącu diety ulega obniżeniu proporcjonalnie do sumy nieobecności na posiedzeniach i na sesjach
w danym miesiącu.
2. Obniżenie kwoty, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do Przewodniczącego Rady Gminy.
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3. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu radny otrzymuje ustaloną dietę w wysokości proporcjonalnej do
okresu wykonywania mandatu w danym miesiącu.
4. Obniżenie kwot diet, o których mowa w ust.1 i 3, będą dokonywane przy najbliższej wypłacie diety.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Traci moc uchwała Nr 10/II/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - na zasadach ustalonych
przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w życie zmiana art. 25 ust. 6 ww. ustawy wprowadzona na mocy ustawy
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834). Zmiana oznacza możliwość zwiększenia
poziomu diet radnych z 1,5-krotności do 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020
r. poz. 1658).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) określa maksymalną wysokość diet
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy.
Zgodnie z § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50%
maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Wysokość diet ustalonych w niniejszej uchwale nie przekracza maksymalnej wysokości diety określonej
w ww. ustawie i rozporządzeniu.
Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz niektórych innych ustaw - art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu
obowiązującym od 1.11.2021 r. ma zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od 1 sierpnia 2021 r.
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