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BR.0012.10.1.2021 

Protokół posiedzenia 
 Komisji Doraźnej do spraw diet radnych 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 grudnia 2021 r., godz. 16.00 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak powitał radnych i otworzył posiedzenie 
Komisji. Przypomniał, że zmieniona została ustawa o samorządzie gminnym w zakresie 
wysokości diet dla radych rad gmin, a w Gliwicach Rada Miasta na sesji w dniu 16 grudnia 
2021 r. powołała Komisję Doraźną do spraw diet radnych. Wyraził swoją opinię, że 
właściwym byłoby takie podejście do kształtowania wysokości diet w Gliwicach, aby nie 
wyrównywać wysokości diet od 1 sierpnia 2021 r., na co zezwala ustawa. W roku 2022 nie 
powinny być nadpłacane diety za rok bieżący. Zarówno w roku bieżącym, jak i w 2022, nie 
ma w budżecie miasta zaplanowanych środków na wyższe diety radnych. Konieczne będzie 
przeniesienie środków. Jednak decyzja co do propozycji zmian uchwały w sprawie diet 
radnych leży po stronie Komisji Doraźnej. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zaproponował przyjęcie następującego 
porządku obrad: 

1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Doraźnej do spraw 
diet radnych. 

2) Wypracowanie propozycji zmian do uchwały nr III/38/2002 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Doraźnej do 
spraw diet radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak poprosił członków Komisji o zgłaszanie 
kandydatów na Przewodniczącego Komisji. 

Radny Paweł Wróblewski zgłosił kandydaturę radnego Gabriela Bodziocha. 

Radny Gabriel Bodzioch wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wyborem radnego Gabriela Bodziocha na Przewodniczącego Komisji. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wybrała 
radnego Gabriela Bodziocha na Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak poprosił członków Komisji o zgłaszanie 
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Radny Leszek Curyło zgłosił kandydaturę radnego Pawła Wróblewskiego. 

Radny Paweł Wróblewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wyborem radnego Pawła Wróblewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wybrała 
radnego Pawła Wróblewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji. 
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Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak podziękował i pogratulował radnym 
wyboru, a następnie poinformował, że najbliższa sesja Rady Miasta odbędzie się 
prawdopodobnie w tygodniu między 10 a 15 stycznia 2022 r. i dobrze by było, gdyby 
projekt uchwały ws. diet radnych był gotowy na tę sesję. 

Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak przekazał prowadzenie obrad nowo 
wybranemu Przewodniczącemu Komisji i opuścił posiedzenie. 

Ad 2) Wypracowanie propozycji zmian do uchwały nr III/38/2002 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch powiedział, że Komisja spotkała się po to, 
aby opierając się na przykładzie uchwał rad gmin z innych miast, wypracować projekt 
uchwały gliwickiej. Projekt powinien być tak skonstruowany, aby w przypadku zmian 
przeliczników ustawowych nie było konieczności zmiany uchwały Rady Miasta Gliwice, aby 
była bardziej uniwersalna niż dotychczas obowiązująca. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby wypracować na dzisiejszym posiedzeniu 
ramy ogólne projektu uchwały, a w drugiej kolejności – szczegóły, a następnie gotowy 
projekt przesłać radcy prawnemu do zaopiniowania. Przekazał członkom Komisji wydruk 
obowiązującej aktualnie uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie diet radnych oraz wydruk 
podjętej w listopadzie br. nowej uchwały Rady Miasta Katowice. Zaproponował, aby na 
bazie uchwały katowickiej wypracować projekt uchwały gliwickiej. W uchwale katowickiej 
jest kilka szczegółów, które w Gliwicach powinny być inaczej sformułowane. 

Radny Leszek Curyło, po zapoznaniu się z uchwałą katowicką, uznał, że bardzo dobrym 
rozwiązaniem jest określenie wartości procentowych naliczania diet w stosunku do 
zdefiniowanej podstawy. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch zgodził się z przedmówcą, zaznaczając, że 
jeśli wskaźniki do naliczania diet będą określone procentowo, to nie będzie każdorazowej 
konieczności zmiany uchwały Rady Miasta, gdy zmienione zostaną wartości ustawowe. 

Radny Paweł Wróblewski zwrócił uwagę na obniżki diet spowodowane nieobecnościami. 
Zaznaczył, że należy dopracować przypadki, gdy nieobecności na posiedzeniu komisji będą 
spowodowane uczestnictwem w posiedzeniach innej komisji, trwającej w tym samym 
czasie. 

Radny Leszek Curyło zwrócił uwagę, że propozycja cięć za nieobecności w wysokości 
określonej procentowo (3 %) od wysokości diety oznacza, że cięcia będą w zróżnicowanej 
wysokości w zależności od pełnionej funkcji w Radzie. Zaznaczył, że jest to dobre 
rozwiązanie. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby przeanalizować dokładnie, po kolei 
uchwałę katowicką, a następnie zaproponować projekt własny i przekazać go do 
zaopiniowania przez Biuro Rady Miasta i radcę prawnego. 

Członkowie Komisji przystali na tę propozycję i kolejno przeanalizowali treść przepisów 
uchwały katowickiej i aktualnie obowiązującej uchwały gliwickiej. 

Radny Leszek Curyło zaproponował, aby nie przygotowywać projektu zupełnie nowej 
uchwały w sprawie diet, ale wprowadzić zmiany do dotychczasowej uchwały Rady Miasta 
Gliwice nr III/38/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 
zmieniając w niej konieczne zapisy na bazie uchwały katowickiej i dotychczasowych 
doświadczeń w stosowaniu uchwały gliwickiej. 
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Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją i uzgodnili, że dalsze prace i konstruowanie 
projektu uchwały zmieniającej odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 21 grudnia 2021 r., 
godz. 15.30, w Urzędzie Miejskim, w sali 139. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Barbara Chodaczek-Sagan 

Przewodniczący Komisji Doraźnej 
do spraw diet radnych 

(-) Gabriel Bodzioch 
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