UCHWAŁA Nr 295/XLI/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Miejskiej w Gostyninie
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:
§ 1. Radnym Rady Miejskiej w Gostyninie przysługują diety za uczestnictwo w sesjach Rady
Miejskiej oraz w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
§ 2. Ustala się wysokość diety dla radnego za udział w jednej sesji Rady Miejskiej w
wysokości:
1) dla Przewodniczącego Rady – 2.551 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden
złotych),
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady – 1.507 zł (jeden tysiąc pięćset siedem złotych),
3) dla Przewodniczącego Komisji Rady - 812 zł (osiemset dwanaście złotych),
4) dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady - 812 zł (osiemset dwanaście złotych),
5) dla pozostałych radnych - 812 zł (osiemset dwanaście złotych).
§ 3. Ustala się wysokość diety dla radnego za udział w jednym posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej, której jest członkiem, w wysokości:
1) dla Przewodniczącego Rady - 174 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote),
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 174 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote),
3) dla Przewodniczącego Komisji Rady- 599 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
4) dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady - 483 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy złote),
5) dla pozostałych radnych - 174 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote).
§ 4.1. Podstawą przyznania i wypłacenia diety jest udział radnego w sesjach Rady Miejskiej
oraz w posiedzeniach komisji, której jest członkiem, potwierdzony podpisem na liście
obecności.
2. W przypadku posiedzeń wspólnych komisji, radnemu przysługuje jedna, wyższa dieta.
§ 5.1. Diety, o których mowa w § 2 i § 3 podlegają sumowaniu, ale ich łączna wysokość za
dany miesiąc kalendarzowy nie może przekroczyć kwoty:
1) dla Przewodniczącego Rady – 2.899 zł (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych),
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady – 1.855 zł (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć
złotych),
3) dla Przewodniczącego Komisji Rady- 1.585 zł (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć
złotych),

4) dla Wiceprzewodniczącego Komisji Rady – 1.469 zł (jeden tysiąc czterysta
sześćdziesiąt dziewięć złotych),
5) dla pozostałych radnych – 1.160 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych).
2. W przypadku łączenia funkcji, o których mowa w ust. 1, radnego obowiązuje jeden,
wyższy limit.
§ 6. Wypłata diet następuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym odbyła się sesja Rady
Miejskiej lub posiedzenie komisji, jednorazowo nie później niż w terminie, do dnia 10
następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
§ 7.1. Z tytułu podróży służbowych związanych z wykonywaniem mandatu, radnym
przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawach sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr
66, poz. 800 z późn. zm.).
2. Zwrot kosztów podróży przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym
niebędącym własnością Gminy Miasto Gostynin, po uzyskaniu uprzedniej zgody
Przewodniczącego Rady, następuje według maksymalnych stawek za jeden kilometr
przebiegu 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 zm.).
§ 8. Traci moc uchwała Nr 26/III/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wypłaty diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do diet należnych radnym od
dnia 1 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, do
wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie zasad, na jakich radnym przysługują
diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
W związku z wejściem w życie 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), zmianie uległa krotność 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 2020 r. poz. 1658),
która stanowi podstawę ustalania wysokości diet dla radnych. W związku z tym, podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.

