UCHWAŁA NR XXXIX/337/2021
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zasad ustalenia diet radnych Gminy Skąpe
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Radnemu, w zależności od pełnionej funkcji, przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta stanowiąca
procent kwoty określonej zgodnie z § 3 pkt. 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):
1) Przewodniczący Rady – 84 %;
2) Z-ca Przewodniczącego Rady – 61 %;
3) Przewodniczący Komisji – 52 %;
4) Radni - 42 %.
2. Dieta przysługuje bez względu na ilość sesji i posiedzeń komisji w danym miesiącu.
3. Dieta płatna jest z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 2. 1. Dieta ulega zmniejszeniu z tytułu nieobecności radnego:
- na posiedzeniu sesji Rady Gminy - 30% należnej diety,
- na posiedzeniu komisji Rady Gminy - 15% należnej diety.
2. Podstawą potrąceń diet jest lista obecności radnych.
3. Nie dokonuje się potrąceń diet wyłącznie w przypadku udokumentowanej nieobecności spowodowanej
wykonywaniem czynności związanych z pełnieniem funkcji radnego.
4. Usprawiedliwienia nieobecności o której mowa w ust. 3 dokonuje Przewodniczący Rady Gminy, a w
przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Zryczałtowana dieta przysługuje proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy w Skąpem z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
ustalenia diet radnym Gminy Skąpe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Uzasadnienie
Kwoty wypłacanych diet radnych zależą od wysokości kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na podstawie znowelizowanego
art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym maksymalna wysokość diety radnego
obecnie nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności tej kwoty. Ustalając wysokość diety
należy wziąć pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy wykonawcze. Zgodnie z §
3 pkt. 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) może ona wynosić miesięcznie do 50%
maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Dotychczasowe wysokości diet były ustalane w 2018 r. i z uwagi na wzrost inflacji, wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie są odpowiednio proporcjonalne, biorąc pod uwagę cel, jakiemu służą. Celem diety jest
bowiem rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego z powodu nieobecności w pracy. Ma też
służyć pokryciu innych wydatków związanych z wykonywanym mandatem, jak np. rachunki telefoniczne,
zakup materiałów biurowych lub inne zbliżone wydatki, które są ponoszone w związku z wykonywaniem
mandatu. Tymczasem, z uwagi na stały wzrost poziomu cen towarów i usług, obecnie przysługujące radnym
diety, nie rekompensują ponoszonych przez nich wydatków oraz utraty wynagrodzenia w związku
z pełnieniem wskazanych w uchwale funkcji.
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