UCHWAŁA NR VI/45/15
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze
zm.), §3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy (Dz.U.2000.61.710) i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnym Gminy (Dz. U.2000.66. 800 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Podstawą naliczenia diet dla radnych Rady Gminy Dąbrowa, jest aktualne minimalne miesięczne
wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
§ 2. 1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, ustala się następujące wysokości zryczałtowanych
diet :
1) przewodniczącemu Rady - 80 % wynagrodzenia określonego w § 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu
gminy,
2) wiceprzewodniczącym Rady i przewodniczącemu komisji rewizyjnej - 40 % wynagrodzenia określonego
w § 1,
3) przewodniczącym innych komisji Rady 30% wynagrodzenia określonego w § 1.
2. Diety wypłacane są miesięczne w wysokości określonej w ust.1.
§ 3. 1. Dieta w wysokości, ustalonej w § 2 przysługuje radnemu, jeżeli brał udział we wszystkich sesjach
i posiedzeniach komisji Rady, zwoływanych w danym miesiącu .
2. Wysokość diety ulega zmniejszeniu, o kwotę stanowiącą wysokość 10% wynagrodzenia określonego w § 1,
za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji Rady.
3. Zmniejszenie wysokości diety ustala się na podstawie list obecności radnych, na której brak złożenia
własnoręcznego podpisu radnego, będzie uznane za nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji Rady.
4. Wysokość diety nie ulega zmniejszeniu, jeżeli radny w czasie sesji lub posiedzeniu komisji wykonywał
pracę zleconą mu w innych instytucjach samorządowych albo odbywał podróż służbową lub był delegowany na
szkolenie.
5. Jeżeli kadencja Rady rozpoczyna się w ciągu miesiąca lub kończy się przed upływem miesiąca, kwota diety
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6. Diety wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przekazuje przelewem na konto bankowe wskazane przez
radnego, w dniu wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy.
§ 4. 1. Pozostałym radnym, przysługuje zryczałtowana jednorazowa dieta za udział w sesji lub posiedzeniu
komisji, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1.
2. Podstawę do wypłacenia diety radnemu wymienionemu w ust. 1, stanowi lista obecności radnych na sesji
lub posiedzeniach komisji Rady, na której złożenie własnoręcznego podpisu uznane będzie za obecność na sesji lub
posiedzeniu komisji.
3. Wypłata diet, o których mowa w ust. 1, następuje w kasie Urzędu, bezpośrednio po sesji lub posiedzeniu
komisji Rady albo w trybie określonym w § 3 ust. 6, zgodnie z wnioskiem radnego.
§ 5. Wysokość wypłacanych diet zaokrągla się górę, do pełnego złotego.
§ 6. 1. Podróże służbowe radnym zleca przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności wyznaczony przez
przewodniczącego wiceprzewodniczący

Id: ADB73499-AF8D-4D4D-8ED4-7CCE7E5F3560. Podpisany

Strona 1

2. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu 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.
3. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy –
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek ustalonych na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz. U.2002. 27. 271 ze zm.).
§ 7. Uchyla się uchwałę nr III/18/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet i zwrotu kosztów podróży,
przysługujących począwszy od 1 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wieczorek
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Uzasadnienie
Nowa uchwała w tym względzie wprowadza konsekwencje finansowe dla radnych, za brak aktywności
w pracach Rady lub podległych instytucjach samorządowych. Tym samym uwzględniono argumenty podnoszone
w skardze Wojewody Opolskiego skierowanej do WSA w Opolu na poprzednią uchwałę w tej sprawie.
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