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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

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

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 18 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) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się: 

1) dietę dla radnych za udział w posiedzeniu Rady Gminy za wyjątkiem przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

2) dietę miesięczną dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Wypłata tej diety następuje do 28 dnia każdego miesiąca; 

3) dietę dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 12% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

4) dietę dla radnych pełniących funkcje przewodniczących komisji za udział w posiedzeniu komisji 
w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

5) dietę dla radnych pełniących funkcje członków komisji za posiedzenie komisji w wysokości 5% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

§ 2. Ustala się, że wypłata diet następuje na podstawie listy obecności z posiedzenia sesji lub komisji, za 
wyjątkiem diety ustalonej w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała IV/19/07 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet radnym oraz Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Hyżne z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia zasad przyznawania diet radnym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 
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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. Art. 2 tej ustawy wprowadza 
zmianę w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i zmienia 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. Warto dodać, że dotychczas przelicznik wynosił półtorakrotność kwoty bazowej. 

Dotychczasowa uchwała Rady Gminy Hyżne w sprawie wysokości diet radnych określała wysokość diety 
przewodniczącego rady poprzez odwołanie się do przelicznika kwoty bazowej, dotychczas obowiązującego 
w związku tym należy zaktualizować zapis w tym zakresie. 

Proponuje się, aby w uchwale nie odwoływać się do przelicznika, który może ulec zmianie, tylko określić dietę 
przewodniczącego w podobny sposób, jak wysokość diety dla pozostałych radnych, czyli w sposób procentowy 
do minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
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