
 
 

UCHWAŁA NR XIX/39/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.), 
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 § 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla radnych Rady Miejskiej w Stopnicy diety w formie miesięcznego ryczałtu 
w wysokości: 

1) 2 147,31 zł dla przewodniczącego rady miejskiej, 

2) 1 500,00 zł dla wiceprzewodniczących rady miejskiej, 

3) 1 500,00 zł dla przewodniczących stałych komisji rady miejskiej, 

4) 1 400,00 zł dla radnych rady miejskiej. 

2. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych następuje na zasadach określonych Rozporządzeniem 
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 ze zm.). 

§ 2. 1. Diety wypłaca się do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. Należności z tytułu diet i kosztów podróży służbowych wypłacane są na wskazane przez radnego konto 
bankowe. 

§ 3. 1. Podstawą do wypłaty diet radnym jest miesięczny wykaz obecności radnych na posiedzeniach Rady 
Miejskiej oraz na posiedzeniach komisji stałych, doraźnych lub wspólnych zawierający informację o wysokości 
diety i potrąceniach. 

2. Wykazy obecności radnych przygotowuje inspektor do spraw obsługi organów gminy i kadr. 

3. Wysokość diety ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz za 
każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji stałej, doraźnej lub wspólnej. 

4. Przez nieobecność uważa się również opuszczenie posiedzenia Rady Miejskiej lub posiedzenia komisji 
w trakcie trwania posiedzenia bez uzasadnionej przyczyny i zgody Przewodniczącego Rady Miejskiej lub 
Przewodniczącego Komisji. 
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5. Potrącenia nie dokonuje się w przypadku, jeżeli nieobecność na posiedzeniu rady lub komisji 
spowodowana była wykonywaniem przez radnego innych obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu 
radnego za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

6. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej dieta przysługuje 
w pełnej wysokości. 

§ 4. W przypadku gdy kadencja radnego rozpoczyna się lub upływa (wygasa) w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni sprawowania mandatu radnego 
w danym miesiącu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 roku. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 
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