
-projekt- 

UCHWAŁA Nr ……………… 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia …….. marca 2020r. 

wyłączająca stosowanie § 3 ust.2 uchwały Nr I/6/2018 w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

oraz wysokości diet dla radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 

Rady Gminy Piekoszów 

 

 Na podstawie art. 25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie 

maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) w związku 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz.491 ze zm.), Rada Gminy Piekoszów 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W związku z wprowadzonymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeniami mającymi 

na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wyłącza się od 

dnia 25 marca 2020r. do odwołania stosowanie § 3 ust.2  uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy 

Piekoszów z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla 

radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Piekoszów. 

  

    2. Postanowienia ust.1 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy liczba radnych obecnych na 

posiedzeniu Komisji lub sesji pozwala na podejmowanie uchwał (kworum). 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 25 marca 2020r. 

 

Sporządziła:  

G. Tatar – Sekretarz Gminy 

25.03.2020r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

26.03.2020r. 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Piekoszów 

Z. Piątek 

26.03.2020r. 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr  ………. Rady Gminy Piekoszów z dnia …….. 2020r. wyłączającej stosowanie § 3 

ust.2 uchwały Nr I/6/2018 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla 

radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Piekoszów 

 

 

 Zgodnie z przepisem art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez 

Radę Gminy. Wysokość tych diet w ciągu miesiąca nie może przekroczyć łącznie półtorakrotności  

kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń 

w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 373 i 730), 

kwota bazowa w 2020r. nadal stanowi 1789,42zł. Wyłączenie stosowania §3 ust.2 dotyczącego 

pomniejszania diet radnych z tytułu nieobecności na sesji czy komisji będzie miało zastosowanie 

w czasie obowiązującego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wprowadzonymi 

ograniczeniami mającymi na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2 oraz w sytuacji, gdy w posiedzeniu Komisji czy sesji Rady uczestniczy taka liczba 

radnych, która pozwala na podejmowanie uchwał. Mając na uwadze, że Rada Gminy jako organ 

uchwałodawczy, do którego wyłącznej kompetencji wśród wielu spraw należą zmiany budżetu gminy 

niezbędne do wykonywania przez organ wykonawczy gminy bieżących zadań gminy, w tym zadań 

jakie mogą być nałożone ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020r. poz.374) zachodzi konieczność 

minimalizowania możliwości powstania sytuacji, w której Rada Gminy nie miałaby kworum i byłaby 

niezdolna do podejmowania uchwał. Organizacja posiedzenia sesji Rady Gminy, w której 

uczestniczyliby wszyscy radni, a także potrzebni do obsługi pracownicy Urzędu stwarza ryzyko 

i zagrożenie dla radnych, pracowników Urzędu i ich rodzin, biorąc powyższe pod uwagę oraz mając 

na względzie zagwarantowanie zdolności Rady Gminy Piekoszów do realizacji funkcji 

uchwałodawczej, kierując się dyrektywami dotyczącymi zmniejszania ryzyka zakażeń, należało 

wprowadzić czasowe zawieszenie w/w przepisu. Dodać należy, że na chwilę obecna nie ma 

możliwości technicznych wprowadzenia głosowania na odległość z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, a ponadto taki sposób 

prowadzenia posiedzenia sesji Rady Gminy wymaga zmian w Statucie Gminy, który jako akt prawa 

miejscowego wchodzi w życie po czternastu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa, gdyż obecnie obowiązujący Statut Gminy Piekoszów nie jest dostosowany do tak 

nadzwyczajnych okoliczności, jakimi jest wprowadzony stan epidemii.  

 

Sporządziła:  

G. Tatar – Sekretarz Gminy 

25.03.2020r. 

Zatwierdził: 

Wójt Gminy Piekoszów 

Z. Piątek 

26.03.2020r. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojyge2di
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrqgq4dk

