
UCHWAŁA NR XX/171/2021 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 6 grudnia 2021 r. 

w sprawie diet i ryczałtów. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 

2021 r. w sprawie maksymalnych 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. nr 66, poz. 800 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Przewodniczącemu Rady Gminy Żyrzyn przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta 

w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Żyrzyn przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta 

w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). 

3. Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn przysługuje zryczałtowana miesięczna 

dieta w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100). 

4. Radnym Rady Gminy Żyrzyn przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna w wysokości 

350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). 

5. Kwota diet, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność 

na sesji Rady Gminy Żyrzyn. 

6. Wypłata diet, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 dokonywana będzie z dołu w dniu wypłaty 

wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Żyrzyn na wskazane przez radnych rachunki 

bankowe. 

7. Jeżeli kadencja Rady Gminy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego lub kończy się 

przed jego upływem, kwota miesięcznej diety określona w ust. 1, 2, 3 i 4 ulega 

proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień miesiąca, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

8. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn oraz Przewodniczącego 

Komisji Rady Gminy Żyrzyn od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar 

diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 

30 dni. 

§ 2. 

1. Radnemu z tytułu podróży służbowej przysługują świadczenia w wysokości określonej 

przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy (Dz.U. nr 66, poz. 800 ze zm.). 

2. W przypadku korzystania w podroży służbowej z pojazdu samochodowego nie będącego 

własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu 

w wysokości określonej na podstawie § 2 rozporządzenia 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 nie 

będących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.). 

3. Podróż służbowa powinna się odbywać w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu, 

o którym mowa w ust. 1. 

4. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i radnym, termin i miejsce wykonywania zadania, 

miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu określa 

Przewodniczący Rady Gminy Żyrzyn w poleceniu wyjazdu służbowego. 

5. Przewodniczącemu Rady Gminy, termin i miejsce wykonywania zadania, miejscowość 

rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu określa 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr X/83/2020 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie diet 

i ryczałtów. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach 

ustalonych przez radę gminy. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), zmianie uległ art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, określający wysokość diet przysługujących radnemu 

w ciągu miesiąca. Z dniem 1 listopada 2021 r. weszło również w życie rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnych wysokości diet 

przysługujących radnemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974). 

Wspomniane przepisy spowodowały zmianę przelicznika maksymalnej diety z 1,5 kwoty bazowej 

na 2,4 kwoty bazowej. 

Mimo, że kwota bazowa nie ulega zmianie (w 2021 roku, jak i w 2022 roku będzie wynosić 

1789,42 zł), to zdecydowanie inaczej kształtują się maksymalne stawki diet. Dotychczasowa 

maksymalna wysokość diety radnego mogła być ustalana na poziomie miesięcznym w wysokości 

2684,13 zł (przelicznik 1,5 kwoty bazowej), a nowa maksymalna stawka to kwota 4294,61 zł 

(przelicznik 2,4 kwoty bazowej). Tak więc maksymalna wysokość kwoty miesięcznej diety radnego 

wzrosła o 160%. 

Należy podkreślić fakt, że dotychczas tylko Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Żyrzyn otrzymują diety ryczałtowe w kwotach miesięcznych, a pozostali radni mają je wypłacane 

za faktyczny udział w sesjach lub posiedzeniach komisji. 

Dotychczas obowiązująca dieta Przewodniczej Rady Gminy stanowiła wartość 46,57%, 

a Wiceprzewodniczącego – 18,62% ich maksymalnych możliwości. Proponowana „nowa” 

wysokość diet zachowuje te same wartości procentowe, ale wyliczone na podstawie nowego (2,4) 

przelicznika kwoty bazowej, co faktycznie powoduje wzrost diet o współczynnik 62,5%. 

Propozycja pozostałych diet radnych dotyczy przyznania diet zryczałtowanych w wysokości 

400,00 zł dla Przewodniczących Komisji i 350,00 zł dla Radnych Rady Gminy Żyrzyn. 


