UCHWAŁA NR VI/54/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych.
Na podstawie art.25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z § 3 pkt. 2 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. 1. Radnym Rady Miejskiej w Szubinie z tytułu sprawowania mandatu przysługuje zryczałtowana dieta
miesięczna.
2. Radny otrzymuje dietę za udział:
1) w sesjach Rady Miejskiej;
2) w posiedzeniach komisji, których jest członkiem
3. Wysokość diety dla poszczególnych radnych jest uzależniona od pełnionej funkcji i wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej – 75 % półtorakrotnej kwoty bazowej określanej corocznie
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz
zmianie niektórych ustaw, o której mowa w art.25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;
2) dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – 45% wysokości określonej w § 1 ust.3 pkt.1;
3) dla Przewodniczących Komisji – 44% wysokości określonej w § 1 ust.3 pkt.1;
4) dla Radnych nie pełniących funkcji określonych w punktach 1-3 – 34 % wysokości określonej w § 1 ust.3
pkt.1.
§ 2. 1. Diety, o których mowa § 1 ust. 3 są naliczane i wypłacane w terminie do 3 dnia następnego
miesiąca, następującego po miesiącu rozliczeniowym na podstawie list obecności przekazanych przez Biuro
Rady Miejskiej.
2. Diety wypłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
3. W miesiącu przerw pracy Rady Miejskiej radnym przysługuje dieta w wysokości ustalonej w § 1 ust.3.
§ 3. Za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej lub w przypadku nieobecności na posiedzeniu
komisji, której jest członkiem potrącona będzie kwota stanowiąca 25% diety miesięcznej ustalonej w § 1 ust. 3.
§ 4. Nie uznaje się za nieobecność, o której mowa w § 3 absencji spowodowanej oddelegowaniem radnego
na wyjazd służbowy oraz udziałem radnego w posiedzeniach lub pracach innych organów lub instytucji
wynikających z uchwał Rady Miejskiej, a także w przypadku leczenia szpitalnego radnego potwierdzonego
zaświadczeniem lekarskim.
§ 5. Traci moc uchwała Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w
sprawie ustalenia diet dla radnych
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu przysługują
diety na zasadach ustalonych przez radę.
Wysokość diet nie może przekroczyć 75 % półtorakrotności kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych
ustaw.
Projekt uchwały uwzględnia zapis art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
zgodnie z którym, przy ustalaniu wysokości diet radnych uwzględnia się funkcje pełnione przez radnego.
Mając na względzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy, wysokość diet radnych Rady Miejskiej w Szubinie po podjęciu uchwały
będzie przedstawiać się następująco:
- Przewodniczący Rady - dieta w wysokości 2.013,10 zł.
- Wiceprzewodniczący Rady - dieta w wysokości 1.207,86 zł.
- Przewodniczący Komisji - dieta w wysokości 1.181.02 zł.
- pozostali radni - dieta w wysokości 912,60 zł.
Dotychczasowe diety radnych nie były waloryzowane od ośmiu lat i były jednymi z najniższych w regionie
w odniesieniu do wielkości budżetu Gminy i liczby jej mieszkańców.
Ponadto reguluje się w niniejszej uchwale nieobecności radnych na sesjach i komisjach rady miejskiej.
Ustala się potrącenie diety w wysokości 25% za nieobecność radnego na sesji rady lub z tytułu nieobecności na
posiedzeniu komisji z wyjątkiem przyczyn służbowych oraz z powodu leczenia szpitalnego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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