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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 Kluczborku uchwala co następuje: 

§ l. Podstawą procentowego określenia wysokości diety radnych Rady Miejskiej w Kluczborku jest 
maksymalna wysokość diety określona w §2 i § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, zwana 
dalej podstawą.  

§ 2. 1. Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej w Kluczborku 
w wysokości: 

1) Przewodniczący Rady – 65% podstawy; 

2) Wiceprzewodniczący Rady – 50% podstawy; 

3) Przewodniczący Komisji – 50% podstawy; 

4) Z-ca Przewodniczącego Komisji - 45% podstawy; 

5) Radny - 40% podstawy. 

2. Diety, o których mowa w ust.1 wypłacane są z dołu do 10 dnia następnego miesiąca. 

3. Diety wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania mandatu w danym miesiącu. 

§ 3. 1. Diety, o których mowa w §2 są pomniejszane o 15% ich wysokości za każdą nieobecność na sesji 
rady lub posiedzeniu komisji. 

2. Potrąceń, o których mowa w ust.1 dokonuje się na podstawie pisemnej informacji Przewodniczącego 
Rady Miejskiej składanej Burmistrzowi Miasta Kluczborka w terminie do 5 dnia miesiąca bieżącego za 
miesiąc poprzedni. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/39/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad wypłat diet  dla  radnych Rady Miejskiej w Kluczborku. 
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§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  
z  dniem 1 stycznia 2022 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie 

Zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw dokonuje korekty wysokości i zasad ustalania diet dla radnych wszystkich 
szczebli samorządu. Zgodnie z tą nowelizacją, 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. Jest to znaczący wzrost w porównaniu 
z wcześniejszym rozwiązaniem, gdzie obowiązywała 1,5 – krotność kwoty bazowej. Biorąc także pod 
uwagę coraz dynamiczniej rosnącą inflację oraz fakt, że dieta radnego ma stanowić przede wszystkim 
pokrycie kosztów i ekwiwalent utraconych korzyści, jakich radny nie uzyskuje w związku 
z wykonywaniem mandatu radnego, aktualizacja kwot diet jest uzasadniona. 

 Dotychczas, w Gminie Kluczbork, obowiązywało rozwiązanie polegające na kwotowym określeniu 
wysokości diet. Proponowane rozwiązanie, oparte na określeniu wysokości diety jako procent 
maksymalnej wysokości diety, regulowanej odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów 
(„podstawy”), jest rozwiązaniem pozwalającym na długookresowe uregulowanie stawek diet radnych 
Rady Miejskiej w Kluczborku. 

Warto też zauważyć, że dotychczasowe kwoty diet radnych stanowiły wyższy procent maksymalnej 
wysokości diety określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów („podstawy”), np. dieta radnego stanowiła 
55% podstawy, a dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowiła 99% podstawy. 
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