Katowice, 31 grudnia 2015 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.518.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2015r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XVIII/340/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia diet dla
przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 10 Dąb, w całości, jako sprzecznej
z art. 37b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Katowice ustaliła wysokość miesięcznej diety dla Przewodniczącego
Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 10 Dąb. W podstawie
prawnej aktu powołano się na przepis § 13 ust. 2 Statutu Jednostki Pomocniczej Nr 10 Dąb nadanego uchwałą
Nr VIII/139/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej
Nr 10 Dąb. zgodnie z tym przepisem: "Przewodniczącemu Rady, przewodniczącemu Zarządu i sekretarzowi
Zarządu przysługują diety w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Katowice."
W podstawie prawnej uchwały pominięto natomiast obowiązujące w przedmiotowej materii regulacje
art. 37b ustawy gminnej. Zgodnie z powołaną normą prawną „1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów
podróży służbowej. 2 Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki
pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów
podróży służbowej”.
Zaznaczyć trzeba, iż przyznanie diety pełni funkcję rekompensaty poniesionych kosztów związanych
z wykonywaniem danej funkcji oraz ewentualnie utraconych dochodów, jakie dana osoba mogłaby uzyskać
np. z wykonywanej pracy zawodowej bądź prowadzonej działalności gospodarczej, gdyby nie wykonywała
czynności związanych z pełnieniem swojej funkcji. Na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 37b ustawy
gminnej rada gminy powinna zatem określić zasady, na jakich osobom pełniącym ww. funkcje przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowej, a więc na przykład określić te czynności funkcyjne, za które dieta przysługuje.
Zakresem regulacji uchwały winna być objęta zatem m. in. sytuacja, gdy przez dłuższy okres czasu nie są
wykonywane obowiązki wynikające z pełnionej funkcji, a tym samym nie są ponoszone żadne koszty związane
z jej pełnieniem.
Zdaniem organu nadzoru, Rada Miasta Katowice określając w § 1 niniejszej uchwały wysokość diety
przysługującej osobom uprawnionym, uczyniła to w sposób sprzeczny z powołanym wyżej przepisem.
W omawianej regulacji Rada postanowiła „przyznać Przewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącemu Zarządu
Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb diety w wysokości po 400 zł miesięcznie, a Sekretarzowi Zarządu dietę
w wysokości 200 zł miesięcznie”. W § 2 uchwały Rada przesądziła o wypłacie diety przez okres pełnienia funkcji.
Zatem Rada Miasta Katowice ustaliła jedynie wysokość miesięcznej diety dla ww. osób, która wypłacana
będzie w okresie pełnienia przez nie wskazanych funkcji. Oznacza to, iż określona została zryczałtowana dieta
miesięczna w stałej wysokości - bez wskazania zasad przyznawania i ustalania wysokości diet. W szczególności
nie zawarto w uchwale unormowań, które określiłyby kiedy dieta nie będzie przysługiwała (bądź nastąpi zwrot
pobranej diety) w sytuacji, gdy radny nie wykonuje swojej funkcji przez dłuższy czas. Brak ustalenia
przedmiotowych zasad powoduje, że ustalona w § 1 uchwały dieta ma charakter ryczałtu.
W omawianej sprawie, na zasadzie analogii, znajduje zastosowanie orzecznictwo wypracowane na gruncie
art. 25 ust. 4 ustawy gminnej, dotyczące ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla osób
pełniących funkcję radnego. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 7 listopada
2013r. (sygn. akt II SA/Op 316/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych): „Brak w zaskarżonej
uchwale zasad dotyczących ustalenia wysokości diet powoduje, że mają one charakter ryczałtu miesięcznego.
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Ustalona w stałej kwocie dieta w formie ryczałtu miesięcznego traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje
charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Użyty
przez ustawodawcę w przepisie art. 25 ust. 4 u.s.g. wyraz "dieta" należy rozumieć natomiast jako zwrot kosztów
związanych z pełnieniem funkcji. Jego istota sprowadza się do wyrównywania wydatków i strat spowodowanych
pełnieniem wskazanej funkcji. Jeżeli dieta sprowadza się do wyrównania wydatków i strat spowodowanych
pełnieniem funkcji przewodniczącego rady, to osoba pełniąca funkcję przewodniczącego zachowuje prawo do
zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem tej funkcji, a nie z tytułu samego faktu
bycia taką osobą”. Powyższe stanowisko potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
26 czerwca 2014r., (sygn. akt II OSK 406/14, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) stwierdzając, iż
w sytuacji, gdy ustalenie świadczenia następuje w formie ryczałtu, brak przewidzianych potrąceń diety za
przypadki nieobecności przewodniczącego (radnego) na posiedzeniach, czy innych obowiązkowych czynnościach,
sprawia, że nie mamy już do czynienia ze świadczeniem wyrównawczym (kompensacyjnym).
Reasumując Rada Miasta Katowice, określając w kwestionowanej uchwale jedynie sztywne stawki diet dla
Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zarządu oraz Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 10 Dąb niezależnie od tego czy faktycznie osoby te wykonują swoje czynności czy też nie (np. wskutek choroby,
długotrwałego wyjazdu itp.), istotnie naruszyła prawo.
Tym samym uchwałę Nr XVIII/340/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015r., ze względu na
wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą - co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości
uzasadnionym i koniecznym.
Pouczenie:
Stwierdzenie nieważności uchwały 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 od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
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