UCHWAŁA NR XLII/928/2021
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz
zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 25, ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października
2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1974) oraz 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 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z tytułu sprawowania mandatu przysługuje
zryczałtowana dieta miesięczna.
2. Wysokość diety dla poszczególnych radnych jest uzależniona od pełnionej funkcji i wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 75 % dwukrotności kwoty bazowej określonej corocznie
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia
8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym.
2) dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 95 % wysokości określonej w §1 ust. 2 pkt 1,
3) dla Przewodniczących Komisji Stałych - 90 % wysokości określonej w §1 ust. 2 pkt 1,
4) dla pozostałych Radnych nie pełniących funkcji określonych w punktach 1-3 - 75% wysokości
określonej w §1 ust. 2 pkt 1.
3. W przypadku zbiegu uprawnień do otrzymania dwóch diet radnemu przysługuje jedna wyższa dieta.
§ 2. 1. Radnemu pełniącemu funkcję przedstawiciela Gminy Nakło nad Notecią wchodzącego w skład
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, oprócz diety miesięcznej ustalonej zgodnie
z § 1 uchwały, przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 15 % stawki określonej
w § 1 ust. 2 pkt 1.
2. Dieta, o której mowa § 2 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z reprezentowaniem Gminy
Nakło nad Notecią w Zgromadzeniu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin.
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§ 3. 1. Za nieobecność radnego na posiedzeniu Rady Miejskiej potrącona będzie kwota stanowiąca 25%
diety miesięcznej ustalonej zgodnie z § 1 uchwały, a w przypadku nieobecności na posiedzeniu
komisji, której jest członkiem w wysokości 15 % diety.
2. Potrącenia, o którym mowa w ust. 1 nie dokonuje się, jeśli nieobecność była spowodowana
oddelegowaniem radnego na wyjazd służbowy, udziałem radnego w posiedzeniach lub pracach
innych organów lub instytucji wynikających z uchwał Rady Miejskiej lub nieobecności z powodu
szczególnych zdarzeń losowych, takich jak: zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia lekarskiego,
ślubu, pogrzebu osób najbliższych (wstępnych, zstępnych).
3. Usprawiedliwień dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
§ 4. Wypłata diet następować będzie z dołu do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem na
wskazany rachunek bankowy.
§ 5. 1. Zwrot kosztów podróży radnym oraz zasady organizacyjne dotyczące podróży służbowych
bezpośrednio związanych z wykonywaniem mandatu radnego reguluje rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Rozliczenie kosztów podróży radnych składa się w ciągu 14 dni, licząc od dnia zakończenia
podróży.
§ 6. Traci moc uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Nakle nad
Notecią oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Nakle nad
Notecią.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
W art. 2 ustawy

wprowadzono

zmianę art. 25 ust. 6 ustawy

z dnia

5 czerwca

1998 r.

o samorządzie gminnym i zmieniono zasady ustalania wysokości diet radnych.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, wysokość diet
przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 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.
Zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych, wysokość świadczenia radnego zależy również od
wielkości gminy. Dodatkowo, rada miejska, ustalając wysokości diet radnych, powinna wziąć pod
uwagę pełnione przez nich funkcje.
Mając powyższe na uwadze należy dostosować obowiązującą uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych do zapisów
wynikających z przytoczonych aktów prawnych, dlatego też podjęcie przedmiotowej uchwały jest
konieczne i zasadne.
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