
UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 1 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 25 ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 lr. 
poz. 1372 i 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 202lr. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2021r. poz. 1834), § 
3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 202lr. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z2021r. poz. 1974) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800, z2002r. Nr 14 poz. 138, z2003r. 
Nr 33 poz. 280) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 631) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w radzie 
i komisjach rady wskaźnikiem procentowym od 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1658).”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie do diet naliczanych od dnia 1 sierpnia 202lr.
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 lr. 

poz. 1372 i 1834) zmianie uległa maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu. Zgodnie art. 25 ust. 

6 ustawy 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). Maksymalna 

wysokość diet przysługujących radnemu w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców została określona w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 202lr. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy i wynosi 75% maksymalnej wysokości diety określonej w art. 25 ust. 6 

ustawy.
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