
UCHWAŁA NR 260/XLI/2022 
RADY GMINY POPÓW 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
Radnym Rady Gminy Popów 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559), w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.10.2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975), § 2 ust. 2 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. z 2000 roku 
Nr 66 poz. 800 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. 
zm.) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Popów z tytułu 
pełnienia i wykonywania funkcji radnego:  
1) dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1.500,00 zł; 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów – 1100,00 zł 

3) dla Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Popów – 1100,00zł  

4) dla radnego 1000,00 zł. 

§ 2. 1. Dieta ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku nieobecności na sesji Rady Gminy - o 20%;  
2) w przypadku nieobecności na  Komisji - o 20%;  

§ 3. 1. Z tytułu podróży służbowej odbytej samochodem prywatnym, radnemu przysługuje zwrot kosztów 
w wysokości maksymalnych kwot wynikających z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 919 z późn. zm.).  
2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 
w stosunku do przewodniczącego rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego I wiceprzewodniczący rady. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Popów  z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie  diet  oraz 
zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy, uchwała nr 33/V/2015 Rady Gminy Popów 
z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia diety Przewodniczącego Rady Gminy Popów, oraz uchwała nr 
252/XL/2022 Rady Gminy Popów z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Popów 
numer 33/V/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia diety przedowniczacemu Rady Gminy Popów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Radny 
Gminy Popów 

 
 

Henryk Wróż 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych Radnym Rady Gminy Popów 

Podstawę prawną uchwały stanowi art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym. 
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 2021 r. 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 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł. 

Znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet radnych mają zastosowanie  do 
ustalania ich wysokości należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
Na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. 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 ww. 
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 tyś. do 100 tys. mieszkańców, 
− 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. 

 
Oznacza to, że maksymalna wysokość diety radnego w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców  wynosi obecnie 
2147,30  zł (poprzednio 1342,07 zł) 

( 1 789,42 zł X 2,4 = 4 294, 60 zł X 50% = 2147,30 zł) 

 
Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 25 ust. 8) oraz z rozporządzenia wykonawczego wynika, że 
przy ustalaniu wysokości diet radnych gminy, rada ma obowiązek wzięcia pod uwagę, zarówno liczbę 
mieszkańców danej gminy, a także funkcje pełnionych przez radnego, które związane są z nakładem jego 
pracy. 

Ponadto w uchwale określono zasady, kiedy dieta nie będzie przysługiwała bądź ulegnie zmniejszeniu 
w sytuacji, gdy  radny  nie będzie wykonywał swojej funkcji  przez dłuższy czas oraz  określa potrącenia  
z tytułu  nieobecności  radnego na  sesji Rady Gminy Popów w wysokości 20%, bądź w razie nieobecności na  
posiedzeniu komisji  - 20 % . Projekt uchwały określa również zasadę, że radnym przysługuje zwrot kosztów 
podróży służbowych według przepisów obowiązujących pracowników samorządowych. 

Nowy projekt uchwały wprowadza  zryczałtowana kwotę diety, która stanowi  wyrównanie wydatków i strat 
jakie radny  ponosi w związku z wykonywaniem swojej funkcji społecznej. Radny zachowuje prawo do zwrotu 
kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką 
osobą. 

Biorąc powyższe pod uwagę projekt uchwały jest uzasadniony pod względem prawnym i merytorycznym. 

Sporządziła : Ewa Kardas- Bernaś 
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