
UCHWAŁA NR XLIII/437/21 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372), w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 710) oraz § 
2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. 
nr 66, poz. 800 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu za udział w pracach Rady 
i jej stałych wewnętrznych organów w miesiącu kalendarzowym w wysokości równej: 

1) dla radnego będącego Przewodniczącym Rady - bez względu na liczbę komisji, których jest członkiem 
i pełnione w nich funkcje – 100% 

2) dla radnego będącego Wiceprzewodniczącym Rady – bez względu na liczbę komisji, których jest 
członkiem i pełnione w nich funkcje – 90 % 

3) dla radnego będącego przewodniczącym komisji i członkiem lub zastępcą przewodniczącego drugiej 
Komisji – 85% 

4) dla radnego będącego zastępcą przewodniczącego komisji  i członkiem lub zastępcą przewodniczącego 
drugiej komisji - 80% 

5) dla radnego będącego członkiem dwóch komisji – 75% 

6) dla radnego będącego przewodniczącym jednej komisji -50% 

7) dla radnego będącego członkiem jednej komisji - 25% maksymalnej diety określonej rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 
gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 710) dla radnego w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców. 

2. Miesięczna dieta radnego ulega pomniejszeniu: 

1) o 10%  za jedną nieobecność 

2) o 30% za dwie nieobecności 

3) o 50% za trzy i więcej nieobecności na posiedzeniach Rady, jej stałych komisji  których radny jest 
członkiem. 

3. Wysokość diety ulega automatycznej zmianie, bez podejmowania odrębnej uchwały, wraz ze zmianą 
maksymalnej wysokości diety określonej rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. 1. Podstawą do wypłat diet jest wykaz wszystkich radnych z oznaczeniami przy nazwisku każdego ich 
funkcji w Radzie i komisjach stałych wraz z informacją o liczbie posiedzeń Rady i komisji stałych, których jest 
członkiem, a na których nie był obecny w miesiącu, za który dieta jest wypłacana wraz z odpisami list 
obecności na sesjach Rady i posiedzeniach komisji. 

2. Dieta wypłacana jest do 10 dnia następnego miesiąca na rachunek wskazany przez radnego. 

3. Wypłata diety następuje począwszy od miesiąca, w którym radny złożył ślubowanie i w wysokości 
proporcjonalnej do czasokresu wykonywania mandatu w tym miesiącu. 

4. W miesiącu upływu kadencji Rady lub wygaśnięcia mandatu radnego dietę wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do czasokresu wykonywania mandatu w tym miesiącu. 
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§ 3. 1. Ustala się dietę dla radnych będących członkami doraźnych komisji Rady w wysokości równej 3,5% 
maksymalnej diety określonej rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 za udział w każdym posiedzeniu 
komisji doraźnej, której są członkami, z zastrzeżeniem, iż wysokość diet przysługująca radnemu nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca maksymalnej wysokości diety ustalonej rozporządzeniem, o którym mowa 
wyżej. 

2. Podstawą do wypłaty diet jest miesięczne zestawienie list obecności radnych na posiedzeniach komisji, 
o której mowa w ust. 1 wraz z potwierdzonymi odpisami tych list. 

3. Dieta wypłacana jest do 10 dnia następnego miesiąca na rachunek wskazany przez radnego. 

§ 4. 1. Sposób ustalania oraz wysokości należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 66 poz. 800  z późn. zm.). 

2. Polecenie wyjazdu służbowego dla radnego podpisuje Przewodniczący Rady, a dla Przewodniczącego 
starszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady. 

3. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Gminy 
w wysokości równej aktualnej maksymalnej wysokości stawki za 1 km przebiegu obliczanej na podstawie 
przepisów w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/520/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 października 2018 roku 
w sprawie diet dla radnych za udział w pracach Rady i jej wewnętrznych organów oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych, zmieniona uchwałą Nr II/36/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu 

 
 

Katarzyna Budych 
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