
UCHWAŁA Nr        /LXX/22 RADY 

MIASTA MILANÓWKA  

z dnia 26 września 2022 roku  

  

zmieniająca uchwałę w sprawie  zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnym Miasta Milanówka   

  

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:   

§ 1 

W uchwale Nr 549/LXVIII/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 sierpnia 2022 roku „w 

sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta 

Milanówka” wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„ § 4. 1. Dieta, o której mowa w § 3 uzależniona jest od udziału radnego w pracach 

rady i jej komisji. Dieta nie przysługuje, gdy radny nie uczestniczył w danym miesiącu 

w żadnej sesji rady lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem.  

2. W danym miesiącu dDieta, o której mowa w § 3 ulega proporcjonalnemu obniżeniu 

za każdą nieobecność na sesji rady lub posiedzeniu komisji, której radny jest 

członkiem w stosunku do ogólnej liczby sesji rady i posiedzeń komisji, w danym 

miesiącu których radny jest członkiem.” 

 

2) W § 6 ust. 3. po słowach „rachunek bankowy” dodaje się „lub w kasie urzędu”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.   

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Przewodniczący  

Rady Miasta Milanówka  

  

Piotr Napłoszek  



Uzasadnienie 

 

Zarówno w doktrynie prawa jak i orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto, że dieta 

radnego, o której mowa w wyżej przytoczonych przepisach, stanowi jedynie rekompensatę 

utraconych przez radnego korzyści i nie posiada charakteru świadczenia pracowniczego. W 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. 

akt II SA/Op 316/13) stwierdzono, że użyte przez ustawodawcę określenie "dieta" należy 

rozumieć jako zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji radnego. Istota diety 

sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych pełnieniem wskazanej 

funkcji. Osoba pełniąca daną funkcję zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków (strat) 

poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie jedynie z powodu uzyskania danej 

funkcji. Dieta powinna być zatem ściśle powiązana z aktywnością radnych w pracach rady i 

zależna od rzeczywistego wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją (por. 

również wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu: z dnia 9 lipca 2015 r. II 

SA/Op 161/15, z dnia 21lipca 2015 r. II SA/Op 177/15, z dnia 4 sierpnia 2015 r., II SA/Op 

252/15). W orzecznictwie podkreślono ponadto, że dopuszczalność wprowadzenia diety o 

charakterze ryczałtowym nie może prowadzić do sytuacji powstania stałego miesięcznego 

wynagrodzenia niezależnego od udziału w pracach organów gminy. W wyroku z dnia 26 

czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II OSK 406/14) orzekł, że: w sytuacji, 

gdy ustalenie świadczenia następuje w formie ryczałtu, brak przewidzianych potrąceń diety 

za przypadki nieobecności przewodniczącego na posiedzeniach, czy innych obowiązkowych 

czynnościach, sprawia, że nie mamy już do czynienia ze świadczeniem wyrównawczym 

(kompensacyjnym). ( rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-

P.4131.1.2022 PC z 11 stycznia 2022 r.). 

Rada Miasta Milanówka  ustaliła potrącenia diety z tytułu nieobecności radnego na sesji o 

30% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miasta Milanówek i 15% na posiedzeniu 

komisji Rady Miasta Milanówka, której radny jest członkiem. Zgodnie z wyżej przytoczonym 

orzecznictwem dieta ma stanowić rekompensatę za utracone zarobki związane z pełnieniem 

funkcji radnego. Zatem sformułowanie zawarte w § 4  uchwały, wprowadzające procentowe 

obniżenia kwoty bazowej powodują, że w przypadku, gdyby sesje się odbywały, a radny 

będzie nieobecny na jednej bądź kilku sesjach (posiedzeniach komisji) w miesiącu i tak jakaś 

część diety, mimo nie wykonywania czynności, będzie mu wypłacana. Ponadto w miesiącach, 

w których sesji Rady lub posiedzenia Komisji nie będzie, radny i tak ma prawo do 

„miesięcznego ryczałtu bez potrąceń”.  

Wobec powyższego niezbędne jest dokonanie zmiany w treści uchwały, w taki sposób aby 

utrzymała charakter rekompensaty. 

 


