
UCHWAŁA NR XLIV/57/21 
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/32/21 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 28 kwietnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 13, poz. 1378, poz. 1038)  oraz § 3 pkt 3 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)  Rada Miejska 
w Nowej Słupi uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/32/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Nowej Słupi § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1) Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi - w wysokości 1342,00 zł 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały  pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi. 

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

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Rafał Piasecki 
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Uzasadnienie 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Nowej Słupi podjęła uchwałę Nr XLII/32/21 w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 

W § 1 pkt 1) przedmiotowego aktu rada ustaliła dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi dietę 
w wysokości wyższej niż ustawowa regulacja. 

Zapis ten został zakwestionowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który stwierdził nieważność w/w 
paragrafu. (Rozstrzygnięcie nadzorcze znak PNK.I.4130.40.2021). 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „Na zasadach ustalonych 
przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych”. Stosownie zaś do 
ustępu 6 tego artykułu „Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 
łącznie półtorakrotności 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 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020 r. 
poz. 278). 

Zgodnie z ustawą budżetowa na rok 2021, kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe wynosi 1.789,42 zł. W myśl § 3 pkt 3 rozporządzenia w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców 
radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety. Zatem 
w świetle obowiązującego stanu prawnego, maksymalna kwota świadczenia jaką mogą otrzymać radni Rady 
Miejskiej w Nowej Słupi wynosi 1.342,07 zł. 

Podjęcie uchwały jest konieczne aby uregulować wysokość diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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