U C H W A Ł A Nr 20 /V/06
Rady Miasta Józefowa
z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 73 uchwały Nr 186/IV/04
Rady Miasta Józefowa w sprawie Statutu Miasta Józefowa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 140, poz.
3534) - Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca 75% 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 z późn. zm.).
§2
1. Miesięczna wysokość diet przysługujących radnemu uzależniona jest od pełnionej funkcji.
2. Przy ustalaniu wysokości diet, o których mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę wysokość
diety z tytułu pełnienia funkcji oraz wysokość diet z tytułu udziału w pracach Rady i jej
Komisjach.
§3
1. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa przysługuje dieta w
wysokości 50%.
2. Z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefowa przysługuje
dieta w wysokości 25%.
3. Z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji stałych lub doraźnych, z
zastrzeżeniem ust. 4, przysługuje dieta w wysokości 12% za każdorazowe prowadzenie
posiedzenia komisji.
4. Z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przysługuje dieta w
wysokości 15% za każdorazowe prowadzenie posiedzenia komisji.
5. Wysokość diety określonej w ust. 3 i 4 przysługuje wiceprzewodniczącym komisji w
przypadku każdorazowego prowadzenia posiedzenia komisji z uwagi na nieobecność
przewodniczącego komisji.
§4
1. Za każdorazowy udział w sesji Rady Miasta (bez uwzględniania ilości posiedzeń w
ramach tej sesji), z wyłączeniem sesji uroczystych, radnemu przysługuje dieta w
wysokości 12%.

2. Za każdorazowy udział w posiedzeniach komisji stałych lub doraźnych oraz
protokołowanych wizjach lokalnych radnemu przysługuje dieta w wysokości 6%.
3. Za każde uczestnictwo w pracach kontrolno-rewizyjnych radnemu przysługuje dieta w
wysokości 8%.
§5
Za podstawę obliczenia diet, o których mowa w § 3 i w § 4 przyjmuje się wielkość określoną
w § 1 uchwały.
§6
Kwoty diet do wypłaty, powstałe po przeliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w §§ 3, 4
oraz 5 zaokrągla się do 1 zł w ten sposób, że kwoty nie przekraczające 50gr – w dół, zaś
kwoty przekraczające 50gr – w górę.
§7
Radnemu, wykonującemu zadanie mające bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu,
określone przez Przewodniczącego Rady, poza miastem Józefów, przysługuje zwrot kosztów
podróży służbowej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn.
zm.)
§8
Traci moc uchwała Nr 4/IV/02 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie
ustalenia diet radnym oraz członkom Komisji Rady Miasta Józefowa, zmieniona uchwałą Nr
544/IV/06 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 lipca 2006r.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 24 listopada
2006r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

Przy ustalaniu wysokości diet radnych należy wziąć pod uwagę regulacje wynikające z
przepisów ustawowych oraz aktów wydanych na podstawie ustaw. I tak:
1) Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wysokość
diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
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 zmianie
niektórych ustaw (Dz. U.Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.). Jednocześnie ustawa o
samorządzie gminnym (art. 25 ust. 7) zobowiązała Radę Ministrów do określenia
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu, przy czym kwota wymieniona w
art. 25 ust. 6 ustawy dotyczy gmin o największej liczbie mieszkańców.
2) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) w
gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety
w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety.
3) W przypadku miasta Józefowa wysokość diet radnego nie może przekroczyć 75%
półtorakrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2006r., określona w ustawie
budżetowej wynosi 1.726,74 zł, natomiast 75% półtorakrotności tej kwoty stanowi
1.942,58 zł.
Podjęcie uchwały spowoduje następujące skutki finansowe:
1. Przewodniczący Rady – 971,29 zł + sesja 233,11 zł + komisje 116,55 zł za każdą komisję
2. Wiceprzewodniczący Rady – 485,65 zł + sesja 233,11 zł + komisje 116,55 zł za każdą
komisję
3. Przewodniczący komisji stałych i doraźnych (z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej) –
233,11 zł za prowadzenie każdej komisji + sesja 233,11 zł + inne komisje 116,55 zł za
każdą komisję
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 291,39 zł za prowadzenie każdej komisji + sesja
233,11 zł + inne komisje 116,55 zł za każdą komisję
5. Wiceprzewodniczący komisji – tak jak przewodniczący tylko w sytuacji zastępstwa
przewodniczącego komisji.
6. Radni nie pełniący ww. funkcji – sesja 233,11 zł + komisje 116,55 zł za każdą komisję, a
w przypadku prac kontrolno-rewizyjnych + 155,41 zł za każde uczestnictwo w tych
pracach.

