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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 11 stycznia 2022 r., godz. 15.30 

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

1) Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 21 grudnia 2021 r. 

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) Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 21 grudnia 2021 r. 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji w dniu 21 grudnia 2021 r. 

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 zauważył, że aktualne spotkanie Komisji 
będzie prawdopodobnie ostatnim jej posiedzeniem, a następnie przekazał głos radnemu 
Pawłowi Wróblewskiemu.  

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że radny Bodzioch kontaktował się 
z urzędnikiem Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, który potwierdził, że 
w uchwale o dietach powinno się unikać kwestii wypłacania diet, gdyż ustawa daje radzie 
gminy kompetencję jedynie do ustalania zasad przysługiwania diet radnym, a nie ich 
wypłacania. Nie ma natomiast konieczności rezygnowania z kwestii list obecności 
w uchwale, jednak musi być ona odpowiednio sformułowana. Zaproponował, aby 
odpowiedni fragment projektu uchwały brzmiał: „Ustalenie wysokości przysługujących diet 
odbywa się z uwzględnieniem obecności radnego na sesjach / komisjach, potwierdzonej 
każdorazowo na podstawie listy obecności”. 

Radny Leszek Curyło zauważył, że § 4 nie może brzmieć: „Zasady obliczania i wypłacania 
diet […]”. Rada Miasta nie ma kompetencji do ustalania zasad wypłacania diet. 

Radny Paweł Wróblewski zadał pytanie, czy nieobecność radnego na sesji / komisji, 
spowodowana pełnieniem obowiązków radnego w innym miejscu powinna skutkować 
obniżeniem diety? 

Radny Leszek Curyło odpowiedział, że nie powinna. To Przewodniczący Rady wysyła 
radnego do wykonywania obowiązków w innym miejscu. 

Radny Paweł Wróblewski poruszył temat zaokrąglania diet do pełnej złotówki w dół. 
Wojewoda może ten zapis uchylić, jako kwestię wykonawczą, a więc poza kompetencjami 
Rady. Zaproponował, aby ten zapis usunąć. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 
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Radny Paweł Wróblewski zwrócił uwagę na § 4 pkt 8, zgodnie z którym obniżki ustala 
się od naliczonej diety radnego, przysługującej mu w danym miesiącu. Jeśli miesiąc 
sprawowania mandatu / funkcji będzie niepełny, to obniżka będzie liczona jako odpowiedni 
procent od niepełnej (niemiesięcznej) wysokości diety. Zaproponował też, aby pkt 8 
przenieść do § 2. Podobnie należy przenieść cały § 3 do § 2; wtedy w § 2 będą zgrupowane 
zasady dotyczące wysokości przysługujących diet oraz okresy ich przysługiwania, 
a w kolejnym paragrafie – zasady obniżania wysokości diet. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radnego Pawła Wróblewskiego zastanowił problem, czy radny ma prawo nie być 
członkiem żadnej komisji w kontekście art. 24 ustawy o samorządzie gminnym i propozycji 
zawartej w § 2, ust. 1 pkt d projektu uchwały.  

Radny Leszek Curyło uznał, że § 2 ust. 1 pkt d powinien pozostać w projekcie uchwały, 
gdyż radny na początku kadencji, do czasu powołania komisji (co ma miejsce przeważnie 
na drugiej sesji Rady) nie jest członkiem żadnej komisji, i jest to sytuacja naturalna. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tym stwierdzeniem. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby w § 2 dopisać zwrot „z zastrzeżeniem 
postanowień § 3”, § 3 natomiast usystematyzować, tzn. w pierwszej kolejności wpisać 
zasady obniżania diet, a następnie wyjątki skutkujące nieobniżaniem diet, przy czym w pkt 
5 dopisać, że Przewodniczący Rady deleguje radnego do pełnienia innych obowiązków 
radnego.  

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski przypomniał jednak, że dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 
w Urzędzie Wojewódzkim, Krzysztof Nowak, na szkoleniu dla radnych przeprowadzonym 
na początku kadencji zwracał uwagę na to, że przewodniczący rady gminy jedynie 
organizuje pracę rady gminy. W związku z tym niewłaściwe jest, aby w treści projektu 
uchwały znalazło się sformułowanie „radny delegowany przez Przewodniczącego Rady 
Miasta”, a więc zapis ten należy zmienić. 

Radny Leszek Curyło zaproponował, aby wykreślić zapis, mówiący o nieobecności 
radnego na części sesji / komisji, która jest równoznaczna z nieobecnością na całej sesji / 
komisji. Zaproponował także, aby pozostawić zapis mówiący o delegowaniu radnego przez 
Przewodniczącego Rady Miasta. 

Radny Paweł Wróblewski po namyśle i konsultacji z pozostałymi członkami Komisji 
przychylił się do tej propozycji, gdyż w rozstrzygnięciu nadzorczym dotyczącym uchwały 
katowickiej nadzór prawny nie zakwestionował postanowienia dotyczącego delegowania 
radnych przez przewodniczącego; zapis powinien brzmieć: „delegowanie radnego do 
wykonywania obowiązków radnego”. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, jakie jest stanowisko członków Komisji w sprawie 
zapisów dotyczących czasowego niewykonywania obowiązków radnego. 

Radny Leszek Curyło uznał, że zapis ten jest kontrowersyjny, jednak z rozstrzygnięć 
nadzorczych Wojewody wynika, że musi się on znaleźć w uchwale. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch zaproponował zróżnicowanie obniżek diet 
za nieobecności na sesjach i komisjach: 10 % za komisję, a 15 % za sesję. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował obniżki w wysokościach odpowiednio: 10 % 
i 20 %. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Radny Paweł Wróblewski zauważył, że zawarty w § 6, pkt 3 zwrot należy usunąć, gdyż 
jest powtórzeniem treści rozporządzenia. 
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Radny Leszek Curyło stwierdził, że wypracowany przez Komisję Doraźną projekt uchwały 
jest bardzo dobry i brak w nim elementów, co do których Wojewoda mógłby mieć 
zastrzeżenia. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch zapytał, jaki jest termin zakończenia prac 
Komisji Doraźnej. 

Radny Paweł Wróblewski odpowiedział, że w uchwale o powołaniu Komisji Doraźnej 
brak jest konkretnej daty; powinna ona działać do czasu wypracowania projektu uchwały 
w sprawie diet radnych. Zaproponował, aby w projekcie uchwały o dietach wpisać odrębny 
paragraf o treści: „traci moc uchwała nr XXXII/684/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 
16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej do spraw diet radnych”. 
Zaproponował także wejście w życie całej uchwały o dietach od dnia 1 lutego 2022 r. 

Członkowie Komisji zgodzili się z tą propozycją. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch poprosił Biuro Rady Miasta o przesłanie 
projektu uchwały do radcy prawnego celem zaparafowania, ewentualnie wniesienia uwag. 

Radny Paweł Wróblewski zadeklarował, że ostatecznie zredagowany projekt uchwały 
prześle członkom Komisji oraz do Biura Rady Miasta. 

*** 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Barbara Chodaczek-Sagan 

Przewodniczący Komisji Doraźnej 
do spraw diet radnych 

(-) Gabriel Bodzioch 

 

 

 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Doraźnej do spraw diet radnych
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 11 stycznia 2022 r., godz. 15.30

