
Projekt 
UCHWAŁA Nr …………………… 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia …………………………… 

 
w sprawie zmiany uchwały VII/054/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                         

z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta                     
i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych. 

 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8, 10 i 37b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1), § 3 pkt 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 
z późn.zm.2) i § 10 ust. 2 i  § 89 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi uchwalonego uchwalą 
Nr VIII/065/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015 roku (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7348 z późn.zm.3) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr VII/054/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015 r.                     
w sprawie ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom 
diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Ustala się dla Sołtysów miesięczną dietę za udział w sesjach Rady oraz 
posiedzeniach stałych komisji Rady w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt złotych).” 
 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Podstawę do wypłacenia diety dla Radnych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi oraz 
Sołtysów stanowi podpis na liście obecności na sesjach Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi i posiedzeniach stałych komisji Rady z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3.” 

 
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy Radny Rady Miasta i Gminy Białobrzegi lub Sołtys nie 
uczestniczył w sesji Rady  Miasta i Gminy lub posiedzeniu stałej komisji Rady,                
na którą został zaproszony w danym  miesiącu, wysokość diety ulega zmniejszeniu                   
o 25 % za każdą nieobecność.” 
 

4) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  Nieobecność Radnego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na więcej niż 3 lub Sołtysa 
na więcej niż 2 posiedzeniach komisji i/lub sesji w miesiącu skutkuje niewypłaceniem 
diety za dany miesiąc.” 
 
 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1696 i 1815. 
2 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2002 r Nr 14 poz.138 i w  Dz.U. z 2003 r. Nr 33,poz.280. 
3 Zmiany do Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 
9190, z 2018 r. poz. 11256 i 12697. 



 
5) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. Sołtysowi w przypadku powołania, odwołania, rezygnacji, wygaśnięcia mandatu 
oraz końca kadencji w trakcie trwania miesiąca przysługuje dieta w wysokości 
proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.” 
 

6) w § 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
„6. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                           
czy komisji Rady w danym miesiącu, dieta jest wypłacana w pełnej wysokości.” 
 

7) w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Radni Rady Miasta i Gminy Białobrzegi pełniący jednocześnie funkcję Sołtysa 
otrzymują dietę za pełnienie funkcji Radnego.” 
 

8) § 5 otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Określa się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu w przypadku używania 
przez Radnego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi pojazdu samochodowego nie 
będącego własnością Gminy w wysokości 70 % maksymalnej stawki za 1 kilometr 
określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.  w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.4).” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U .z 2004 r Nr 237 poz. 2376 , z 2007r Nr 201 poz. 1462 i z 2011r Nr 61 poz. 308 



 

Uzasadnienie 
  
 

Wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale dotyczą m.in. zasad wypłacania diet 
sołtysom. Zgodnie z wprowadzoną zmianą ustalona została miesięczna dieta dla Sołtysów za 
udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach stałych komisji Rady w wysokości 250,00 zł 
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Dieta obejmuje zwrot kosztów przejazdu na sesje rady 
Miasta i Gminy i stałe komisje Rady.  

Ponadto określona została stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu w przypadku 
używania przez Radnego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi pojazdu samochodowego nie 
będącego własnością Gminy w wysokości 70% maksymalnej stawki za 1 kilometr określonej 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.  w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy                  
(Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn.zm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


