
UCHWAŁA NR 224/XLVI/2021 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 132/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sanniki 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) i 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) 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) Rada 
Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 132/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sanniki § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zryczałtowana dieta jest należna radnym Rady Miasta i Gminy Sanniki z tytuł sprawowania 
mandatu oraz funkcji pełnionych w Radzie Miasta i Gminy Sanniki i przysługuje w niżej podanej 
wysokości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki                               - 1800,00 zł 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki                       - 1150,00 zł 

3. Przewodniczący Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki                 - 1100,00 zł 

4. Radny Rady Miasta i Gminy Sanniki nie pełniący w/w funkcji      - 1000,00 zł.”. 

§ 2.  Ustalone wysokości diet, jak w § 1 mają zastosowanie do diet należnych radnym od dnia 
1 stycznia 2022 r. 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych. Natomiast art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że rada 
gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

Art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1834) nadał nowe 
brzmienie 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 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).”. Poprzednio wysokość diety nie mogła przekroczyć 1,5 krotności kwoty 
bazowej. W związku z powyższym zwiększyła się wartość nominalna maksymalnej diety przysługującej 
radnym gminy. 

W dniu 29 października 2021 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r., w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnemu gminy. Zgodnie z 
§ 3 pkt. 3 ww. rozporządzenia, w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu, tak jak dotychczas, 
przysługuje 50% maksymalnej wysokości diety.  
  Podczas wspólnego posiedzenia Komisji radni wspólnie jednogłośnie ustalili, że miesięczne diety w 
nowych stawkach będą im przysługiwać od dnia 1 stycznia 2022 roku bez wyrównania diet od dnia 
1 sierpnia 2021 roku. 
Pozostałe przepisy dotyczące diet pozostawiono na dotychczasowych zasadach. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 998E136F-E8F9-4DF2-A5EA-B869CD5EB280. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Paragraf 2
	Paragraf 1 zm. Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 1 zm. Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 1 zm. Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 1 zm. Paragraf 2 Ustęp 4


	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



