
 

 

 

 
   

 
     

         
      

        
           

        
 

       

          
          

        
 

        
 

          
            

               
           

            
     

       

          
          

           
        

          
         

   
         

      

            
         

           
              

       

        
            

       

          
    

BR.0012.10.1.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Doraźnej do spraw diet radnych 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 21 grudnia 2021 r., godz. 15.30 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch powitał radnych i otworzył posiedzenie 
Komisji. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) 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) 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 oddał głos radnemu Pawłowi 
Wróblewskiemu. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby sporządzić projekt nowej uchwały, na 
bazie wypracowanych 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. Takie rozwiązanie, ze względu na 
czytelność  nowej  uchwały,  a  także  niezgodność  starej  uchwały  z  przepisami  w  sprawie  
zasad techniki prawodawczej, będzie korzystniejsze. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował następnie, aby treść projektu nowej uchwały 
maksymalnie „wyczyścić”, przebudować, w uzasadnieniu ująć powody, dla których Komisja 
proponuje przyjęcie nowej uchwały. Zaproponował także, aby w paragrafie 1 uchwały 
przyjąć jako podstawę naliczania diet radnym „wskazaną w art.  25 ust. 6 ustawy  
o samorządzie gminnym maksymalną wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”, bez podawania 
konkretnej liczby. Pozwoli to na niezmienianie uchwały o dietach w przyszłości 
w przypadku, gdyby wielokrotność wskazana w ustawie uległa zmianie. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zwrócił uwagę,  że  należy  także  zastanowić  się,  czy  radny  
niebędący członkiem żadnej komisji, powinien  otrzymywać  80  %  podstawy.  W wyniku 
dyskusji zaproponował, aby radny – członek trzech komisji otrzymywał 85 % podstawy, 
członek dwóch komisji – 80 % podstawy, a członek jednej komisji – 75 % podstawy. Radny 
niebędący członkiem żadnej komisji powinien otrzymywać 50 % podstawy. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch wyraził aprobatę dla rozgraniczenia 
wysokości diet w zależności od członkostwa radnych w komisjach, tak aby wyróżnić tych 
radnych, którzy pracują w większej liczbie komisji. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją oraz z wysokością procentową, 
zaproponowaną przez radnego Pawła Wróblewskiego. 
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Radny Leszek Curyło powrócił do pytania o koncepcję podwyższonych diet dla członków 
komisji doraźnych, a także nawiązał do opinii prawnej, zgodnie z którą dieta jest 
ekwiwalentem za utracony zarobek radnego w miejscu jego pracy zawodowej. W tym 
kontekście zadał pytanie retoryczne, co w przypadku emerytów: czy radny emeryt nie 
może otrzymywać diet? 

Członkowie Komisji uznali, że dieta członka komisji doraźnej nie będzie zwiększana z tytułu 
tego członkostwa. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby paragraf projektu uchwały, dotyczący 
obniżek diet w wysokości 3 % od kwoty ustalonej diety, wpisać do paragrafu, dotyczącego 
zasad przyznawania diet. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, że ustalenia z tego posiedzenia Komisji 
przeleje na treść projektu uchwały, a następnie pracownik Biura Rady Miasta „przepisze” 
uchwałę w edytorze Legislator, w formacie xml. Wraz z projektem uchwały wystosowane 
zostanie do radcy prawnego pytanie, czy uchwała może obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 
w całości, czy jedynie paragraf dotyczący wysokości diet. W sytuacji, gdyby całość uchwały 
wchodziła w życie z dniem podjęcia (w połowie stycznia 2022 r.), a paragraf dotyczący  
wysokości  diet  od  1  stycznia  2022  r.,  to  wyliczenie  diet  (w  szczególności  potrąceń  za  
nieobecności) za okres od początku stycznia do dnia sesji byłoby skomplikowane 
(potrącenia liczone byłyby wg zasad z uchwały starej, a wysokość diet – wg nowej). Aby 
tego uniknąć dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie całości uchwały jako wchodzącej 
w życie od 1 lutego 2022 r. Radcę należy poprosić także o odpowiedź na pytanie, czy cała 
uchwała musi wejść w życie w tym samym dniu. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zwrócił także uwagę na opinię prawną (w zał.), według której 
dieta w podwyższonej wysokości obowiązywać powinna obligatoryjnie od 1 sierpnia 2021 r. 
i  za  ten  okres  zostać  wyrównana (tak, jak zezwala na to ustawa zmieniająca ustawę 
o samorządzie gminnym). W zapytaniu do radcy prawnego należy także ująć tę kwestię, 
gdyż intencją Komisji było wprowadzenie zmian od stycznia 2022 r. 

Członkowie Komisji zaakceptowali konieczność wystosowania zapytania do radcy prawnego 
w tej sprawie. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Barbara Chodaczek-Sagan 

Przewodniczący Komisji Doraźnej 
do spraw diet radnych 

(-) Gabriel Bodzioch 
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