UCHWAŁA NR XXX/237/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2021 r.
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. 1272 ze zm.) oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1974 ze zm.)
Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy , wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu Sesji wysokość diety
ustalonej w §1 ust. 1 będzie podlegała zmniejszeniu o 10%, a na posiedzeniu Komisji o 5%.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do tych przypadków nieobecności, w czasie których
radny wykonywał inne obowiązki związane z realizacją przez Radę zadań statutowych, został delegowany
na szkolenia, seminaria, spotkania lub uroczystości.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zasady dotyczace wypłaty diet dla radnych regulują przepisy ustawy z dniqa 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym. Art. 25 ust. 4 ustawy stanowi, iż na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługuje
dieta.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (wyrok z dnia 21 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Op
177/15) - "Dieta może zostać ustalona w formie kwotowej, za udział w każdym posiedzeniu radty lub komisji
albo w formie zryczałtowanej, płatnej w ustalonych okresach, najczęściejmiesięcznie. Ryczałtowe rozlcuizenie
diet i kosztów podróży mieści się niewątpliwie w pojęciu zasady jego ustalania. Rada gminy, ustalając diety
w formie ryczałtu, msui jednak ustalić także zasady potrącania diet z tytułu nieobecności radnego na sesjach
i podczas prac komisji. W orzecznictwie podnosi się, że w przeciwnym razietak ustalona dieta traci charakter
rekompensaty, a przyjmuje charakter stałego, miesiecznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów
zwiążanych z pełnienia funkcji."
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 26 czerwca 2014 r. sygn. akt. II OSK 406/14)
"Dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki i nie może być świadczeniem pracowniczym".
Wobec tego, jeżeli radny nie wykonuje obowiązków wynikających z pełenienia mandatu, to nie powinien
otrzymywać z tego tytułu diety, chociażby ta nieobecnośc była usprawiedliwiona.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwąły jest zasadne.
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