
Uchwała N r ..............
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia............................. Elżbieta Mikitów-Pakurct

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 

poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 10 5 5 ,N r l l6  

poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 

z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, 

z 201 lr.: Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z2012r. 

poz.567) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2000r. W sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 

(Dz.U. Nr 66 poz. 800 zmiany: z 2Q02r. Nr 14 poz. 138, z 2003r. Nr 33 poz. 280) Rada Miejska 

w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 201 Or. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej 

w Zdzieszowicach (zmiana: Uchwała Nr XXVI/211/2012 z dnia 20 września 2012r.) w § 4 dokonuje się 

następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nieobecność radnego na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej powoduje obniżenie wysokości 

zryczałtowanej diety o 15%.”

2) po ust. la  dodaje się ust. Ib i le w  brzmieniu:

„lb. Nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, której jest członkiem powoduje obniżenie diety o 10%. 

lc. Nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, na którą został zaproszony powoduje obniżenie diety

o 5%.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.



Uzasadnienie:

Po dokonanej analizie obowiązującej Uchwały w  sprawie ustalania zasad przyznaw ania i wysokości 

d iet oraz zwrotu kosztów  podróży radnym  Rady M iejskiej w  Zdzieszow icach, proponuje się dodać 

zapis um ożliw iający obniżenie radnem u zryczałtowanej diety o 5% w  przypadku nieobecności na 

posiedzeniu komisji, na którą została on zaproszony, obecnie dokonuje się potrącenia w  wysokości 

10%. Pozostałe postanow ienia uchw ały pozostają bez zmian.

p r z e w o d n ic z ą c a  RADY 

Monika Wąsik-Kudla



Uchwała Nr II/6/2010 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

N a podstawie art. 25 ust. 4 ,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 
2001r. Nr 142 , poz.1591 zmiany : z 2002r. Nr 23 poz.220 , N r 62 poz.558 , Nr 113 poz.984, Nr 153 
poz.1271 , Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055 , 
Nr 116 poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 
1337 z 2007r. Nr 48 poz.327 , Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz.1218 , Nr 180 poz. 111 , Nr 223 poz. 
1458 z 2009r. Nr 52 poz.420 , Nr 157 poz. 1241 z 2G10r. Nr 28 poz. 142 i 146 oraz Nr 106 
poz.675) § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 łipca 2000r. w  sprawie ustalania należności z  tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych gminy (Dz.U. N r 66 poz.800 zmiany : z 2002r. Nr 14 poz. 138 oraz z 2003r. Nr 33 poz. 
280) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala , co następuje :

§1.
Ustala się zryczałtowane diety miesięczne przysługujące radnym na pokrycie kosztów ich 

działalności w Radzie Miejskiej i kom isjach.

§2.
Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w  zależności od funkcji pełnionych w  radzie i 

komisjach rady wskaźnikiem procentowym od 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. Nr 110 poz. 1255 wraz z późniejszymi
zmianami).

§ 3.
1. Wskaźnik o którym mowa w  § 2 wynosi dla:

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej 70 %
2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 45%
3) Przewodniczącego stałej lub doraźnej komisji rady 50%
4) pozostałych radnych 40%

2. Radnym przysługuje jedna dieta zryczałtowana , w  najwyższej wysokości , zgodnie z 
uregulowaniami określonymi w  ust. 1.

§4.
1. Nieobecność radnego na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej powoduje obniżenie wysokości 

zryczałtowanej diety o 15 % a nieobecność na posiedzeniu komisji powoduje obniżenie 
diety o 10%

2. Nie dokonuje się obniżenia zryczałtowanej diety radnego , którego nieobecność na sesji lub 
posiedzeniu komisji spowodowana jest delegowaniem przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej do wykonywania innych czynności.

3. Obniżenia diety nie dotyczą Przewodniczącego Rady Miejskiej z tytułu jego pracy w 
komisjach rady.

4. Udział radnego na posiedzeniu sesji, komisji stwierdza się na podstawie listy obecności.



Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu do dnia 7-go miesiąca następnego 
po miesiącu rozliczeniowym , na podstawie list obecności

§ 6 .
1. Zwrot kosztów używania przez radnego w  podróży służbowej pojazdu samochodowego 

niebędącego własnością gm iny, następuje według stawek za 1 kilometr przebiegu.
2. Ustała się stawki za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 0,5214 zł
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 0,8358 zł

§ 7 .
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 

służbowej w  stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje w  poleceniu wyjazdu 
służbowego Wiceprzewodniczący Rady - Pan Mirosław Potas.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XI/81/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 lipca 2007r. w 
sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady 
Miejskiej w  Zdzieszowicach.

§ 5 .

§ 9 .

Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2011.

Monika Wąsik-Kudla



Uchwała Nr XXVI/211/2012 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz 
zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 200 lr. Nr 142 poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 

984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 

102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. N r 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 

128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. N r 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.: Nr 

180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r.: Nr 28 poz. 

142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r.: Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 

poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. Poz.567) Rada Miejska w  Zdzieszowicach 

uchwala, co następuje:

§ 1. W § 4 Uchwały N r II/6/2010 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 grudnia 2010r. 

w  sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach dodaje się ust. l a w  brzmieniu:

„la . Przepisu ust. 1 nie stosuje się w  przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu Sesji Rady 

Miejskiej zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, która powoduje 

obniżenie wysokości zryczałtowanej diety o 5%.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Monika Wąsik-Kudla


