
UCHWAŁA NR XIX/132/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Na podstawie podstawie art. 25 ust. 4 , 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2000 r w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy ( Dz. U. Nr 66 , poz. 800 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2000 r w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy( Dz. U. z 2000 r Nr 61 poz. 710 )  uchwala się, co 
następuje : 

§ 1. 

1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną obejmującą zwrot kosztów podróży z miejsca stałego 
zamieszkania lub pracy na spotkanie związane z wykonywaniem funkcji radnego oraz rekompensatę utraconych 
z tego tytułu zarobków dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - w wysokości 75 % kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw ( tj. z 2011 r Nr 79, poz. 431 z późń zm.) 

2. Dieta będzie wypłacana z dołu za każdy miesiąc przelewem na rachunek bankowy. 

§ 2. 

1. Ustala się dietę obejmującą zwrot kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania lub pracy na spotkanie 
związane z wykonywaniem funkcji radnego oraz rekompensatę utraconych zarobków z tego tytułu za uczestnictwo 
w posiedzeniach organów gminy oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady dla : 

a) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w wysokości 230 zł - za każde posiedzenie 

b) Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w wysokości - 210 zł - za każde posiedzenie 

c) Radnych nie pełniących funkcji wymienionych w ust.. 1 i 2w wysokości 190 zł - za każde posiedzenie. 

2. Diety wypłacone będą na koniec miesiąca przelewem na rachunek bankowy. 

§ 3. 

Podróże służbowe poza teren Gminy Wielichowo rozliczane będą na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r w sprawie sposobu ustalania należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami .) 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 5. 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/ 153 /2009 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 2 lutego 2009 r oraz Uchwała nr 
V/29/ 2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 marca 2011 r 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość diet przysługujących radnemu nie może w ciągu miesiąca 
przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Z kolei na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2000 r w sprawie maksymalnej wysokości 
diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U z 2000 r Nr 61 , poz. 710 )w gminach poniżej 15 tysięcy 
mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 50 % maksymalnej wysokości diety 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

W związku z obniżeniem kwoty bazowej proponuje dietę dla : 

Przewodniczącego Rady Miejskiej - w wysokości 75 % kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( tj. z 2011 r Nr 
79, poz. 431 z późń. zm. ) 

Proponowane diety wynoszą : 

1. Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 230 zł - za udział w posiedzeniu, 

2. Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej - 210 zł za udział w posiedzeniu, 

3. Radnych nie pełniących funkcji wymienionych wyżej - 190 zł za udział w posiedzeniu. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne. 
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