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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr VII/52/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących 
zarządów osiedli. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 i art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 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) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W § 2 uchwały nr VII/52/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1.Podstawą procentowego określenia wysokości diety radnych jest 
maksymalna wysokość diety określona w § 3 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, 
zwana dalej kwotą maksymalną”, 

2) w ust.2 w pkt.2 liczbę 81,6 zastępuję się liczbą - 66,52, 

3) w ust.2 w pkt.3 liczbę 76,5 zastępuję się liczbą – 63,34, 

4) w ust.2 w pkt.4 liczbę 81,6 zastępuję się liczbą – 57,09. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania diet należnych od dnia 
1 grudnia 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Podstawę prawną projektu uchwały stanowi art. 25 ust. 4,6, i 8 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) 

Zgodnie z art.25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez radę gminy, 
radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Od 1 listopada br. został 
znowelizowany przepis ust. 6 cyt. ustawy podnoszący wysokość diet przysługujących radnemu 
z półtorakrotności do 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 2020 r poz.1658). 

Znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet radnych mają zastosowanie 
do ustalenia ich wysokości należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Ministrów 
określiła, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając 
liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust.6 ustawy oznacza maksymalną 
wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców (art.25 ust.7 ustawy o samorządzie 
gminnym).Na mocy w/w rozporządzenia radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety, których 
wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy, tj.: 

- 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, 

- 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, 

- 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. 

Miesięczna dieta radnego w naszej gminie o liczbie mieszkańców od 15 tys. do 100 tys., nie może 
przekroczyć 3.220,96 zł. co stanowi 75% 2,4 – krotności kwoty bazowej stosowanie do art. 25 ust.6 
ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w zw. z §3 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy. Rada Gminy zgodnie z art. 25 ust.8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

Poniżej przedstawiam procentowe wartości diet Radnych w relacji do kwoty maksymalnej. 

1) dla Przewodniczącej Rady                                  - 91,60% kwoty maksymalnej 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady                      - 66,52% kwoty maksymalnej 

3) dla Przewodniczących Komisji Rady stałych    - 63,34% kwoty maksymalnej 

4) dla pozostałych radnych                                     - 57,09% kwoty maksymalnej 
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