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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.73.2019 Katowice, dnia 1 lutego 2019 r.

Rada Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność

uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
określenia zasad, na jakich radnym Rady Gminy Lelów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych, dalej jako „uchwała” – w części określonej w tytule uchwały w 
zakresie wyrazów: „oraz zwrot kosztów podróży służbowych” oraz w § 4 uchwały, jako sprzecznej z 
art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), dalej jako „ustawa”.

Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Lelów podjęła uchwałę Nr III/18/2018 w 

sprawie określenia zasad, na jakich radnym Rady Gminy Lelów będzie przysługiwała dieta oraz 
zwrot kosztów podróży służbowych.

Jako podstawę podjęcia uchwały Rada Miejska wskazała art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 4 stycznia 2019 roku.

            Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu 
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Na podstawie powołanego przepisu rada 
gminy powinna określić zasady, na jakich radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży 
służbowej. Dieta może zostać ustalona w formie kwotowej, za udział w każdym posiedzeniu rady lub 
komisji albo w formie zryczałtowanej, płatnej w ustalonych okresach, najczęściej miesięcznie. 
Ryczałtowe rozliczenie diet i kosztów podróży mieści się niewątpliwie w pojęciu zasady jego 
ustalania. Rada gminy, ustalając diety w formie ryczałtu, musi jednak ustalić także zasady 
potrącania diet z tytułu nieobecności radnego na sesjach i podczas prac komisji. W orzecznictwie 
podnosi się, że w przeciwnym razie tak ustalona dieta traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje 
charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem 
funkcji (Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz pod red. S. Gajewskiego oraz A. 
Jakubowskiego, wydanie 2018, Legalis, uwaga nr 36 do art. 25). Za Wojewódzkim Sądem 
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Administracyjnym w Opolu (wyrok z dnia 21 lipca 2015 roku, sygn. akt: II SA/Op 177/15, Legalis nr 
338043) należy wskazać, że skoro dieta sprowadza się do wyrównania wydatków i strat 
spowodowanych pełnieniem funkcji przewodniczącego rady, to osoba pełniąca tę funkcję zachowuje 
prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z 
tytułu samego faktu bycia taką osobą. Zakresem regulacji uchwały podjętej na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w omawianym przepisie winna być objęta m.in. sytuacja, gdy przewodniczący 
rady, przez dłuższy okres nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, a tym samym 
nie ponosi żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. W przeciwnym razie dieta ustalona w 
stałej kwocie ma charakter ryczałtu miesięcznego, przez co traci charakter rekompensacyjny, a 
przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z 
pełnieniem funkcji.
            Z kolei zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy z 
dnia 31 lipca 2000 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zm.), dalej jako „Rozporządzenie” podróżą służbową 
jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, 
określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba 
rady.
            W ocenie organu nadzoru Rada Gminy nie wypełniła delegacji z art. 25 ust. 4 ustawy w 
zakresie ustalenia zasad, na których radnym przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży 
służbowych. 

Przede wszystkim Rada określając w § 4 uchwały zasady zwrotu podróży służbowych, 
wskazała, że dieta obejmować ma zwrot kosztów podróży służbowych na obszarze gminy Lelów. 
Tymczasem zgodnie z § 1 Rozporządzenia podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego 
zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez 
przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady. Siedziba 
Rady Gminy Lelów znajduje się w miejscowości Lelów. Oznacza to, że Rada Gminy Lelów nie 
określiła w ogóle zasad zwrotu podróży służbowych, skoro jedyna ustalona w uchwale zasada (w § 4) 
dotyczy podróży radnych na obszarze gminy Lelów, które – zgodnie z powołaną definicją – 
podróżami służbowymi nie są.

Ponadto z art. 25 ust. 4 ustawy wynika, że Rada Gminy ustala zasady przysługiwania radnym 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Są to dwa odrębne świadczenia, których charakter 
jest odmienny. Dieta radnego nie jest wynagrodzeniem, lecz rekompensatą za utracone 
wynagrodzenie, skoro radny za czas zwolnienia z pracy i wypełnianie obowiązków radnego nie 
otrzymuje wynagrodzenia. Celem diety jest więc zniwelowanie sytuacji, gdy radny ponosiłby 
majątkową szkodę z uwagi na pełnienie funkcji społecznej. Dieta sprowadza się do wyrównania 
wydatków i strat spowodowanych pełnieniem funkcji (wyrok WSA z dnia 21 lipca 2015 roku, sygn. 
akt: II SA/Op 177/15, Legalis nr 1338043). Z kolei z tytułu podróży służbowych uprawnionemu 
przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Z § 3 Rozporządzenia 
wynika, że z tytułu podróży służbowej przysługują: 1) diety, 2) zwrot kosztów: a) przejazdów z 
miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do 
miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem, b) noclegów, c) dojazdów środkami komunikacji 
miejscowej, d) innych udokumentowanych wydatków. W konsekwencji Rada Gminy powinna określić 
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odrębne zasady, na jakich radnym będą przysługiwać diety oraz zasady, na jakich radnym będzie 
przysługiwać zwrot kosztów podróży służbowych. 

W przedmiotowej uchwale brak jest określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, 
co oznacza, że Rada Gminy nie wypełniła delegacji z art. 25 ust. 4 ustawy w tym zakresie. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Rady Gminy Lelów Nr 
III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego 
prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w części wskazanej wyżej uzasadnionym i koniecznym.

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, wstrzymuje jej wykonanie 
z mocy prawa,w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności,  z dniem doręczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego

Iwona Andruszkiewicz
Wydział Nadzoru Prawnego - Zastępca Dyrektora 

Wydziału
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