
UCHWAŁA NR XXXIII/227/2021 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad 
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. 
poz. 1974) oraz § 3 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy oraz Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. nr 66, poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Drawsko 
uchwala co następuje: 

§ 1. §1 ust.4 uchwały nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko, zmienionej uchwałą nr VI/49/2019 z dnia 
20 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko otrzymuje brzmienie: ,,4.Ustala się miesięczną dietę dla : 

1) Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko w wysokości 1540,00 zł, 

2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko w wysokości 1000,00 zł, 

3) Przewodniczących Komisji Rady Gminy Drawsko w wysokości 900,00 zł, 

4) Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy Drawsko w wysokości 850,00 zł, 

5) Pozostałych Radnych nie pełniących ww. funkcji w wysokości 800,00 zł.’’ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 sierpnia 2021r. 

 Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
 

Ryszard Jabłonowski 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XXXIII/227/2021 
Rady Gminy Drawsko   
z dnia 29.11.2021 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie 
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy 
Drawsko. 
 
Ustawa z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła w art. 2 możliwość 
podwyższenia wysokości diet wskazując maksymalną wysokość diety t.j.  ,,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 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw’’, wskazując w art. 18 wejście w 
życie ww. przepisu od dnia 1 sierpnia 2021r.  
Z kolei rozporządzenie z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym w §3 ust. 3 mówi: ,, Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w 
wysokości do: (…) 50 % maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.” 
Z uwagi na powyższe istnieje możliwość zmiany uchwały w zakresie zaproponowanym w treści.  
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