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Uchwała Nr XLI/294/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4-8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i § 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) oraz 
§ 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. z 2000 r. 
Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnego Rady Gminy Popielów ustala się następujące 
wysokości diet: 

1) przewodniczący Rady Gminy – 1560,00 zł; 

2) wiceprzewodniczący Rady Gminy – 900,00 zł; 

3) przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 720,00 zł; 

4) przewodniczący pozostałych komisji stałych – 660,00 zł; 

5) pozostali radni – 540,00 zł. 

2. W przypadku pełnienia przez radnego więcej niż jednej funkcji ustala się dietę w wysokości równej 
diecie przysługującej za pełnienie najwyższej ze sprawowanych funkcji. 

§ 2.  

1. Diety wypłacane są miesięcznie w wysokości określonej w § 1, zastrzeżeniem zasad określonych w § 3. 

2. Wypłata diety, o której mowa w ust. 1, następuje z dołu za każdy miesiąc, przelewem na konto 
bankowe wskazane przez radnego, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który 
przysługuje dieta, na podstawie listy wypłat sporządzonej przez biura Rady Gminy. Wypłata diety za miesiąc 
grudzień następuje do dnia 30 grudnia. 

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji radny zmieni sprawowaną w Radzie, dietę wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu w których radny pełnił daną funkcję, z zaokrągleniem kwoty 
do pełnych złotych. 

4. Jeżeli kadencja Rady Gminy rozpoczyna się w trakcie miesiąca lub kończy przed upływem miesiąca, 
dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu w których radny sprawował mandat, 
z zaokrągleniem kwoty do pełnych złotych. 

§ 3.  

1. Kwota diety miesięcznej ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy 
i każdą nieobecność obradach Komisji Rady Gminy do której należy radny. 
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2. W przypadku sesji Rady Gminy odbywającej się na więcej niż jednym posiedzeniu kwota diety ulega 
zmniejszeniu o 20% za nieobecność na każdym z posiedzeń. 

3. Nie ulega zmniejszeniu dieta w przypadku nieobecności radnego na sesji i posiedzeniu Komisji 
związanej z oddelegowaniem radnego służbowo w celu reprezentowania Rady na zewnątrz. 

§ 4.  

1. Radnym przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowych poza teren gminy na zasadach 
określonych w rozporządzeniu 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. 
z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

2. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością 
Gminy lub nie wynajętym przez Gminę w celu realizacji podróży służbowej radnemu przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu wg. stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 6.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Popielów oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą przepisów maksymalna wysokość diety wzrosła i nie może miesięcznie 
przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej, przy czym w gminach do 15 tysięcy mieszkańców radnemu 
przysługuje dieta w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety. 

Dotychczasowa wysokość diet radnych Gminy Popielów została ustalona uchwałą Nr XVIII/138/2016 
Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. Dieta ma charakter ekwiwalentu utraconych korzyści 
ze względu na sprawowanie mandatu radnego. Z powodu wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach, 
uzasadnione jest zwiększenie wysokości diet, aby zachować ich charakter rekompensaty. Przyjęto wzrost 
diety o 20% od dotychczasowej wysokości diety określonej dla poszczególnych funkcji pełnionych przez 
radnych w ramach Rady Gminy. Wysokość diet mieści się w limicie wynikającym z przepisów prawa. 

Ze względów praktycznych zwiazanych z wykonaniem budżetu gminy zwiększenie wysokości diety 
nastąpi od 1 stycznia 2022 r., a środki na ten cel zostały ujęte w projekcie budżetu na 2022 r. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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