
 

UCHWAŁA NR III/18/2018 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Gaworzyce 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 

2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Radni Rady Gminy Gaworzyce otrzymują diety miesięczne w wysokości: 

1) dla przewodniczącego Rady Gminy – 1300,00 zł,  

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących komisji stałych Rady Gminy 

– 600,00 zł,  

3) dla pozostałych radnych – 550,00 zł, 

2.   Radny Rady Gminy Gaworzyce będący delegatem do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia   

      Miedziowego otrzymuje dietę za udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku w wysokości     

      200,00 zł.  

3.    Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 30 % za każdą nieobecność na sesji lub komisji,  

z  zastrzeżeniem jak w ust. 4. 

4. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które 

uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu. 

5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od 

której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany 

miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

6. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet wyliczona zgodnie z uchwałą za dany miesiąc 

kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety określony w obowiązujących przepisach, 

radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu. 

7.   W przypadku braku możliwości wykonywania mandatu radnego przez okres dłuższy niż jeden  

miesiąc nie wypłaca się diety miesięcznej. 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Gaworzyce. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 
      Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Edward Białek 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

Artykuł 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349                   

i 1432) reguluje prawo radnego do diety stanowiąc, że radnemu przysługują diety. Rada gminy ma 

kompetencje do określenia jedynie zasad na jakich radnemu przysługuje dieta.  

Do zasad, na jakich przysługuje radnemu dieta należy określenie wysokości diety, przy tym 

przyjmuje się, że dieta nie jest wynagrodzeniem za pracę, a ma stanowić ekwiwalent utraconych 

korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu radnego (np. z tytułu 

przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, utraty wynagrodzenia za pracę). 

Do zasad należy też regulacja uzależniająca wysokość diety od zakresu obowiązków oraz 

ograniczenie wysokości z powodu braku uczestnictwa w pracach rady. Rada gminy ma pozostawioną 

swobodę w ustaleniu zasad na jakich radnemu przysługuje dieta.  

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustalone wysokości diet nie przekroczą w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności 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 2018 r. poz. 

373, 730 i 912). W przypadku radnych w gminie liczącej poniżej 15 tys. mieszkańców maksymalna 

wysokość diety w 2018 r. wynosi 1342,07 zł. W przyjętym przez rząd i przekazanym do Sejmu 

projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe pozostaje zamrożona. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


