
UCHWAŁA NR XLV/269/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej 
w Wiślicy. 

Na podstawieart. 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 z późn. zm.),  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 2020 r. poz. 1658) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) i rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października  2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej w Wiślicy za udział w sesjach, pracach rady,  i jej 
komisjach. 

§ 2. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) ustala się następujące wysokości diet od  1 sierpnia 
2021r. do 31.10.2021r. 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy otrzymuje miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 50% 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 z późn. zm.) 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy otrzymuje miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 35 %  
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 z późn. zm.) 

3. Pozostali radni nie wymienieni w ust.1 i 2 za udział w pracach komisji i posiedzeniach Rady otrzymują 
następującą miesięczną ryczałtową dietę: 

1) Dla Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Wiślicy w wysokości 1 000,00zł 

2) Dla pozostałych radnych w wysokości 900,00zł 

§ 3. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  z 27 października  2021 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974)ustala się następujące wysokości diet  
od 1 listopada 2021. 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy otrzymuje miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 50%  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 z późn. zm.)   

2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy otrzymuje miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 35 % 
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 z późn. zm.) 

3. Pozostali radni nie wymienieni w ust.1 i 2 za udział w pracach komisji i posiedzeniach Rady otrzymują 
następującą miesięczną ryczałtową dietę: 

1) Dla Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Wiślicy w wysokości 1 000,00zł 

2) Dla pozostałych radnych w wysokości 900,00 zł 

§ 4. 1. Radnemu przysługuje jedna najkorzystniejsza dieta, niezależnie od liczby pełnionych funkcji. 

2. Radnemu, który zastępuje nieobecnego przewodniczącego na posiedzeniu komisji, przysługującą mu dietę 
zwiększa się o 100 zł 
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§ 5. 1. W przypadku nieobecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady niezależnie od pełnionych 
funkcji, dieta za dany miesiąc ulega zmniejszeniu: 

1) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady w wysokości 50,00 zł. 

2) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniach komisji Rady w wysokości 50,00 zł. 

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu 
obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu. 

3. Radny, w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, powinien usprawiedliwić swoją 
nieobecność, o której mowa w ust. 2 składając stosowne pisemne wyjaśnienie odpowiednio Przewodniczącemu 
Rady lub Przewodniczącemu komisji, który po rozważeniu przyczyn nieobecności usprawiedliwia bądź odmawia 
usprawiedliwienia nieobecności radnego. Przewodniczącemu Rady nieobecność, o której mowa 
w ust. 2 usprawiedliwia Zastępca Przewodniczącego Rady. 

§ 6. 1. Dieta ryczałtowa za każdy miesiąc kalendarzowy wypłacana jest przelewem na wskazany przez radnego 
rachunek bankowy, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. 

2. Lista potrąceń podpisana przez Przewodniczącego Rady lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady 
przekazywana jest osobie sporządzającej listę płac, najpóźniej w przeddzień wypłat diet. 

3. Podstawą do wypłaty jest udział w posiedzeniu stwierdzony podpisem radnego na liście obecności. 

§ 7. 1. W przypadku rozpoczęcia, zakończenia kadencji, objęcia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, radnemu przysługuje dieta, której wysokość zostanie obliczona proporcjonalnie do ilości dni 
w miesiącu. 

2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr II/10/2018  Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie 
ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Wiślicy oraz uchwała Nr XXXIII/204/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy 
z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Wiślicy. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia  2021r. 
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