
UCHWAŁA NR XXII/168/2020 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
dla radnych Rady Gminy 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Ustronie Morskie 
za udział w pracach rady i jej komisjach. 

§ 2. 1.  Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, dla radnego: 

1) w wysokości 30 % maksymalnego limitu ustalonego zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia  
 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

2) będącego członkiem jednej komisji Rady Gminy w wysokości 40 % maksymalnego limitu ustalonego zgodnie 
z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

3) będącego członkiem dwóch i więcej komisji Rady Gminy w wysokości 50 % maksymalnego limitu ustalonego 
zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

4) pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości 100 % maksymalnego limitu ustalonego zgodnie 
z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

5) pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady w wysokości 60 % maksymalnego limit ustalonego zgodnie 
z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

6) pełniącego funkcję przewodniczącego komisji stałej w wysokości 55 % maksymalnego limitu ustalonego 
zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

7) Radnemu, członkowi komisji rewizyjnej, za przeprowadzenie kontroli problemowej lub kontroli na zlecenie 
Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 50, 00 zł., za każde posiedzenie komisji dotyczące przedmiotowej 
kontroli. 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości. 

§ 3. Diety wypłacane będą do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie list sporządzonych 
w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach.  

§ 4. 1.  Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu 
o 20 % za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy zwołanej w trybie określonym w art. 20 ust. 1 Ustawy 
o Samorządzie Gminnym z zastrzeżeniem ust. 2 oraz o 10% w przypadku nieobecności na komisji. 

2. Radny zachowuje prawo do miesięcznego ryczałtu bez potrąceń w przypadku: 

1) nieobecności z powodu wykonywania obowiązków zleconych przez Radę Gminy; 

2) podróży służbowej z polecenia Przewodniczącego Rady Gminy; 

3) nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub z uwagi na pobyt w szpitalu i sanatorium 
potwierdzonej stosownymi dokumentami; 

2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

§ 5. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub 
o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel. 

§ 6. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach obowiązujących 
w odrębnych przepisach w związku z wyjazdem poza teren gminy w sprawach dotyczących zakresu działania rady. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XI/162/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie 
wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 
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Uzasadnienie

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta
oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę Gminy. Rada ustalając wysokości
diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, co oznacza konieczność zróżnicowania
wysokości diet w zależności od pełnionej funkcji.

W uchwale XXI/162/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wysokości
i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy uzupełniono §
2 ust. 1 pkt 3 o zapis dotyczący naliczenia diety Radnemu pracującemu w większej ilości komisji Rady. W §
2 ust. 1 pkt 7 wprowadzono zapis dotyczący wysokości diety przysługującej członkom komisji Rewizyjnej, co
spowodowało ujednolicenie uchwał w sprawie diet radnych podjętych w 2017r. W paragrafie 2 punkt
1 podpunkt 7 dot. diet komisji Rewizyjnej omyłkowo nie zawarto zapisu dotyczącego płatności diety za każde
posiedzenie komisji dotyczące przedmiotowej kontroli.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
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