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UCHWAŁA NR XLVIII/499/21
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372, 1834), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października
2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz. 1974)
oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
(Dz. U. z 2000 r. nr 66 poz. 799, z 2002 r. nr 14 poz.139, z 2003 r. nr 33 poz. 278) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna na zasadach
określonych w uchwale.
2. Podstawę do ustalenia wysokości diety radnego stanowi łącznie w ciągu miesiąca, 50 %
maksymalnej wysokości diety ustalonej na podstawie 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).
§ 2. 1. Wysokość diety miesięcznej wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 100% kwoty maksymalnej w wysokości 2.147,30 zł;
2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej 95% kwoty maksymalnej w wysokości 2.039,93 zł;
3) dla przewodniczących komisji Rady Miejskiej 90% kwoty maksymalnej w wysokości 1.932,57 zł;
4) dla zastępców przewodniczących komisji Rady Miejskiej 80% kwoty maksymalnej w wysokości
1.717,84 zł;
5) dla radnych będących członkami komisji Rady Miejskiej 75% kwoty maksymalnej w wysokości
1.610,47 zł.
2. Radnemu przysługuje jedna dieta, w najwyższej wysokości.
3. Radny będący członkiem komisji doraźnej, bez względu na pełnioną w niej funkcję oprócz diety,
o której mowa w ust. 1, otrzymuje za udział w każdym posiedzeniu komisji doraźnej dodatek
w wysokości 8% diety miesięcznej z zastrzeżeniem §4.
§ 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. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet, wyliczona zgodnie z uchwałą na dany miesiąc
kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety określonej w obowiązujących przepisach, radnemu
wypłacana jest kwota do wysokości limitu.
§ 5. 1. Miesięczny wymiar diety ulega zmniejszeniu za:
1) każdorazową nieobecność na sesji o 15% diety miesięcznej, wyłączając posiedzenia sesji
nadzwyczajnych oraz nieobjętych planem pracy rady;
2) każdorazową nieobecność na posiedzeniu komisji o 10% diety miesięcznej.
2. Suma zmniejszeń diety, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć w miesiącu 25 % diety
miesięcznej.
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3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które
uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.
4. 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.
§ 6. Wypłata diety następuje 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie list
sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach.
§ 7. 1 Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych 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 (Dz. U.
z 2000 r. nr 66 poz. 799, z 2002 r. nr 14 poz.139, z 2003 r. nr 33 poz. 278).
2. 2. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdów radnego pojazdem samochodowym niebędącym
własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonaniem mandatu,
za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne w § 2 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
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 8. 1 Traci moc 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.
2. Traci moc uchwała nr XVIII/167/12 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie
określenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością Gminy
Karpacz.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet od
dnia 1 sierpnia 2021 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza
Irena Seweryn
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r.
poz. 1372, 1834) do właściwości Rady Gminy należy ustalanie zasad, na podstawie których
radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. W związku z wejściem w
życie od 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. zmianie ustawy o wynagradzaniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021
r. poz. 1834), która wprowadziła zmiany w ustawie o samorządzie gminnym dotyczące wysokości
diety przysługującej Radnemu Gminy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27
października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), zasady ustalone przez radę gminy, na podstawie których radnym
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych należy dostosować do obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
oraz o zmianie niektórych ustaw.
W związku z powyższym Rada Miejska zobligowana jest do zmiany przepisu określonego w treści
§1 ust.2 uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej
Karpacza zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17
września 2021 r. zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) regulacja odnosi się do diet
od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Id: 962FF097-F8E0-46F1-A0C2-C750FF6659DA. Podpisany

Strona 1

