Uchwała nr ……………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………………………
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo oraz określenia
stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez
radnego Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy – Miasto Działdowo.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021
r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974)
i § 5 ust. 3 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 (Dz.
U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Radni Rady Miasta otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.
§ 2. 1. Radnym za udział w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji stałych tej Rady przysługuje
od dnia 1 sierpnia 2021 r. zryczałtowana dieta miesięczna, w wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady - 160%,
2) dla wiceprzewodniczącego Rady - 125%,
3) dla przewodniczącego stałej komisji Rady - 115%,
4) dla radnego – członka komisji stałej Rady - 105%
- 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 o zmianie niektórych ustaw.
2. Uprawnionym, o których mowa w ust. 1, za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta, w posiedzeniu
komisji stałej tej Rady, potrąca się 25 % przysługującej diety.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do tych przypadków nieobecności, w czasie których
uprawnieni, wymienieni w ust. 1 pkt. 1 – 4, wykonywali inne obowiązki związane z realizacją przez
radnych lub przez Radę zadań statutowych, bądź zostali delegowani na szkolenia, seminaria, spotkania,
uroczystości itp.
§ 3. 1. W przypadku niemożności:
1) pełnienia obowiązków przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
2) wykonywania mandatu radnego
- przez okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy nie wypłaca się zryczałtowanej diety miesięcznej.
2. W przypadku pełnienia w zastępstwie przez:
1) wiceprzewodniczącego Rady Miasta obowiązków przewodniczącego tej Rady,
2) zastępcę przewodniczącego komisji stałej Rady Miasta obowiązków przewodniczącego tej
komisji
- przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego, przysługuje tym osobom zryczałtowana
dieta miesięczna w wysokości należnej osobom zastępowanym.
§ 4. Radnym za udział w każdym posiedzeniu komisji doraźnej powołanej przez Radę Miasta
przysługuje dieta w wysokości :
1) dla przewodniczącego komisji - 25 %
2) dla członka komisji – 16 %
- kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1.
§ 5. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 75 %
maksymalnej wysokości diety, określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym.

§ 6. 1. Należności, o których mowa w treści niniejszej uchwały, wypłacane są z budżetu Gminy –
Miasto Działdowo w kwotach zaokrąglonych w górę do pełnych dziesiątek złotych.
2. Przy realizacji potrąceń, o których mowa w § 2 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 7. Uprawnionym, o których mowa w § 2 ust. 1, należności wypłacane są w terminie do 10 dnia
każdego następnego miesiąca.
§ 8. Radnemu, który uzyskał zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie
będącym własnością Gminy – Miasto Działdowo, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, według
następujących stawek za 1 km przebiegu:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900cm3 – 0,37 zł;
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,60 zł.
§ 9. Traci moc uchwała nr III/16/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo oraz określenia stawek za jeden
kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego Rady
Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy – Miasto Działdowo.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372
z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży służbowych.
Z dniem 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1834). W ustawie tej dokonano m.in. zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym w zakresie art. 25 ust. 6.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności 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 o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). Ponadto, art. 25 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez
art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw ma zastosowanie do ustalania
wysokości diet od 1 sierpnia 2021 r.
Rada gminy, zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, przy ustalaniu wysokości diet
radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Art. 37 b ust. 1w/w ustawy stanowi, iż Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu
organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowej.
Zgodnie z § 3 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), które również
weszło w życie w dniu 1 listopada 2021 r., Radnemu w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety.
Zgodnie natomiast z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 ze zm.) na wniosek radnego przewodniczący rady gminy
może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością
gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden
kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Regulacje objęte niniejszym projektem uchwały mają na celu dostosowanie wynagrodzeń radnych do
obowiązujących realiów prawnych i ekonomicznych.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały w zaproponowanej treści jest uzasadnione.

