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UCHWAŁA NR V/45/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm), w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku
Nr 61, poz. 710) uchwala się co następuje:
§ 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna na zasadach określonych
w uchwale.
2. Podstawę do ustalenia wysokości diety, o której mowa w ust.1 stanowi łącznie w ciągu miesiąca,
50 % 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.
z 2018 r. poz. 2288.)
§ 2. 1. Wysokość diety miesięcznej wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 100% kwoty maksymalnej, określonej w § 1 ust. 2;
2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej 95% kwoty maksymalnej, określonej w §1 ust. 2 ;
3) dla przewodniczących komisji Rady Miejskiej 90% kwoty maksymalnej, określonej w § 1 ust.2 ;
4) dla zastępców przewodniczących komisji Rady Miejskiej 80% kwoty maksymalnej, określonej w §1
ust.2;
5) dla radnych będących członkami komisji Rady Miejskiej 75% kwoty maksymalnej, określonej w §
1 ust.2.
2. Radny będący członkiem w komisji doraźnej bez względu na pełnioną w niej funkcję oprócz diety,
o której mowa w paragrafach poprzednich, otrzymuje za udział w każdym posiedzeniu komisji doraźnej
dodatek w wysokości 8% podstawy.
§ 3. Jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego radny rozpoczyna lub kończy wykonywanie funkcji,
bądź następuje zmiana funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej
wysokość, wymiar diety na dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni,
z zastrzeżeniem § 1 ust.2.
§ 4. Wypłata diet nastąpi w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 5. 1. Miesięczny wymiar diety ulega zmniejszeniu za:
1) każdorazową nieobecność na sesji o 15% podstawy, wyłączając posiedzenia sesji nadzwyczajnych
oraz nieobjętych planem pracy rady;
2) każdorazową nieobecność na posiedzeniu komisji o 10% podstawy.
2. Suma zmniejszeń diety, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie może przekroczyć w miesiącu 25 %
podstawy.
§ 6. Podstawą do zmniejszenia diety jest brak podpisu na liście obecności lub odnotowanie przez
przewodniczącego obrad w protokole sesji lub protokole posiedzenia komisji opuszczenia sali obrad bez
usprawiedliwienia.
§ 7. Traci moc uchwała nr LI/456/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada
Miejska posiada wyłączną kompetencję ustalania zasad na jakich radnym będzie
przysługiwała dieta. Uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od
pełnionej funkcji w Radzie. Niniejsza uchwała w sposób jednolity określa maksymalną
miesięczną wysokość diety, podstawę jej wypłaty, skutki finansowe w przypadku nieobecności
radnych. Wysokość ustalonych diet nie przekracza maksymalnej wysokości diet określonych
w ustawie i rozporządzeniu przytoczonych w uchwale. W związku z rozpoczęciem VII
kadencji Rady Miejskiej Karpacza konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet
dla radnych. Środki finansowe dotyczące realizacji uchwały są zabezpieczone w budżecie
Gminy Karpacz.
Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła grupa radnych.
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