
UCHWAŁA NR XL/390/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

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 zmianami), w związku z § 3 ust. 2 i  § 5 ust. 3 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 Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o podstawie wymiaru diety rozumieć przez 
nią należy 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w przepisie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

§ 2. 1. Wysokość diet należnych radnym określa się w wielkości odpowiadającej miesięcznie: 

1) dieta Przewodniczącego Rady – 75% podstawy wymiaru diety, 

2) dieta Wiceprzewodniczącego Rady – 70 % podstawy wymiaru diety, 

3) dieta Przewodniczącego stałej Komisji Rady – 65% podstawy wymiaru diety, 

4) dieta Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Rady lub Przewodniczącego Klubu Radnych – 60% podstawy 
wymiaru diety, 

5) dieta radnego będącego członkiem dwóch stałych Komisji Rady – 55% podstawy wymiaru, 

6) dieta radnego niepełniącego funkcji lub będącego członkiem jednej stałej Komisji Rady – 40% podstawy 
wymiaru diety. 

2. Dieta wypłacana jest za całokształt czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego 
niezależnie od liczby odbytych w miesiącu sesji, posiedzeń, z zastrzeżeniem §3. 

3. Radnym pełniącym różne funkcje przysługuje jedna dieta, w najwyższej należnej wysokości. 

4. Podstawą do wypłacenia diet określonych w ust.1 są listy obecności na sesjach i posiedzeniach. 

§ 3. 1. W przypadku  nieobecności na sesji lub komisji, której radny jest członkiem, diety ulegają obniżeniu 
o: 

1) 10% podstawy wymiaru diety w przypadki każdej nieobecności na sesji, 

2) 5% podstawy wymiaru diety w przypadku każdej nieobecności na posiedzeniu komisji. 

2. Obniżenia nie stosuje się, jeżeli nieobecność związana była z wykonywaniem innych obowiązków 
samorządowych radnego oraz jeżeli sesję zwołano na mniej niż 7 dni przed jej terminem, a komisję zwołano na 
mniej niż 3 dni przed jej terminem. 

3. Decyzję w sprawie zastosowania obniżenia diety podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Pleszewie, dla Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczący starszy wiekiem, a pod jego nieobecność inny 
Wiceprzewodniczący. 

§ 4. 1. Diety wypłacane są za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 5 następnego miesiąca. 

2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy. 

3. Jeżeli radny rozpoczął wykonywanie mandatu lub objął funkcję określoną w § 2 ust. 1 w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, dietę należną za ten miesiąc nalicza się proporcjonalnie do okresu wykonywania mandatu lub 
sprawowania funkcji, przyjmując za miesiąc kalendarzowy 30 dni. 
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§ 5. 1. Radnemu delegowanemu do odbycia podróży służbowej przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży 
służbowej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 poz. 167). 

2. W przypadku podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., 
Nr 27, poz. 271 ze zmianami). 

3. Delegacji do odbycia podróży służbowej dla radnych udziela Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Pleszewie, dla Przewodniczącego Rady Wiceprzewodniczący starszy wiekiem, a pod jego nieobecność inny 
Wiceprzewodniczący. 

§ 6. Źródłem realizacji wydatków, o których mowa w niniejszej uchwale, będą środki zabezpieczone na ten 
cel w budżecie gminy w kolejnych latach budżetowych. 

§ 7. Traci moc uchwała nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie 
wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

            do uchwały Nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 górną granicę diet, które mogą być przyznane 
radnym 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). 

Dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Pleszewie z roku 2006 regulowała wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych. 

W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie oraz sposobu wyliczania diet zaistniała możliwość 
korekty zapisów uchwały.  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  

 

Radni Rady Miejskiej w Pleszewie: 

Dariusz Dryjański  
Renata Garsztka  
Bernadeta Gawrońska  
Wiesława Gil 
Adela Grala-Kałużna  
Piotr Hartleb  
Elżbieta Hyla  
Grzegorz Jenerowicz  
Błażej Kaczmarek  
Eryk Kowcuń  
Piotr Kusiakiewicz  
Maciej Ładziński   
Kinga Melka  
Jolanta Molska  
Jan Noskowski  
Jan Sroczyński  
Anita Szczepaniak 

        Karol Szehyński  
Katarzyna Trawińska 
Małgorzata Wysocka-Balcerek  
 Dorota Żarnowska 
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