UCHWAŁA NR V/36/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podroży służbowych radnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.25 ust.4, ust.6 i ust.8 oraz art.37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.
Nr 61 poz.710) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady wypłaty diet:
1) Przewodniczącemu Rady Gminy z tytułu pełnienia obowiązków przysługuje dieta w formie ryczałtu
miesięcznego w kwocie 1.300,00 zł, płatna do piątego dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni,
2) Wiceprzewodniczącym Rady Gminy oraz Przewodniczącym komisji Rady Gminy z tytułu pełnienia
obowiązków przysługuje dieta w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 800,00 zł, płatna do piątego dnia
następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni,
3) radnym wchodzącym w skład stałych komisji Rady Gminy z tytułu pełnienia obowiązków przysługuje dieta
w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 600,00 zł, płatna do piątego dnia następnego miesiąca, za miesiąc
poprzedni,
4) sołtysom z tytułu pełnienia obowiązków przysługuje dieta w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie 400,00 zł,
płatna do piątego dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 2. 1. Radny traci prawo do części diety w miesiącu, w którym wystąpiły następujące okoliczności:
1) nieobecność radnego na sesji zwyczajnej - 30% miesięcznej diety,
2) nieobecność radnego na sesji nadzwyczajnej - 10% miesięcznej diety,
3) nieobecność radnego na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy - 25% miesięcznej diety.
2. Suma potrąceń nie może przekroczyć 50% miesięcznej diety.
3. Opuszczenie przez radnego sesji lub posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w trakcie ich trwania, bez
uzasadnionego usprawiedliwienia, jest równoznaczne z nieobecnością.
4. Potrąceń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie listy obecności z sesji Rady Gminy oraz
posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
§ 3. Sołtys traci prawo do części diety za każdą nieobecność na sesji zwyczajnej, w wysokości 10%
miesięcznej diety.
§ 4. Radnemu lub sołtysowi, który nie wykonywał mandatu przez pełny miesiąc, przysługuje za ten miesiąc
dieta naliczona proporcjonalnie do ilości dni wykonywania mandatu w tym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych
złotych.
§ 5. 1. Radnemu delegowanem do wykonywania funkcji poza teren gminy przysługuje dieta oraz zwrot
kosztów podróży.
2. Dieta oraz koszty podróży służbowych są wypłacone po przedstawieniu potwierdzonego polecenia wyjazdu
służbowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7. Tracą moc:
1) uchwała nr XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz
zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy Pszczółki,
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2) uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad
wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy Pszczółki
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 25 ust. 4-8 ustawy o samorządzie gminnym, radnemu przysługują diety na zasadach
określonych przez radę gminy. Wysokość diet przysługujących radnym nie może przekroczyć w ciągu miesiąca
półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących stanowiska państwowe,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Przy ustalaniu wysokości diet rada gminy bierze pod uwagę funkcje
pełnione przez radnego.
Maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę
mieszkańców gminy, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysłujących radnemu gminy - w
gminach poniżej 15 tys. mieszkańców, radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety, w wysokości do 50%
maksymalnej wysokości diety. Ustawa budżetowa na rok 2019 ustaliła kwotę bazową dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.789,42 zł, stąd kwota diet przysługujących radnemu Gminy
Pszczółki nie może przekroczyć kwoty 1.342,07 zł.
Ponadto na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może ustanowić zasady,
na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocnicznej (tj. sołtysowi) będzie przysługiwała
dieta.
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