
UCHWAŁA NR VI/66/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 t.j. ze zm.) § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 61, poz.710) 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.800 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach:

- przewodniczący rady 56% maksymalnej diety,

- zastępca przewodniczącego rady 52% maksymalnej diety,

- przewodniczący komisji 49% maksymalnej diety,

- zastępca przewodniczącego komisji 45% maksymalnej diety,

- radni 37% maksymalnej diety.

2. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego 
miesiąca i jest wypłacana przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe lub, po uzyskaniu jego 
pisemnej zgody, do rąk własnych w kasie banku w Lubiczu Dolnym.

§ 2. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

2. Sposób ustalania należności przysługujących radnym gminy Lubicz z tytułu podróży służbowych określa 
Rozporządzenie 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. 800 
z późn. zm.).

3. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, radnemu 
przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu wskazanych 
w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.03.2002 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.).

§ 3. Traci moc uchwała nr III/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Gminy Lubicz.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty, określony w § 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

Radnym Rady Gminy Lubicz przysługują diety w ciągu miesiąca w wysokości do 75% maksymalnej
wysokości diety. Zgodnie z zapisem art. 25 u. o s. g. dieta 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 1999 o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.373,
730), w 2019 r. kwota ta wynosi 1.789,42 zł.

liczba mieszkańców gminy maksymalna wysokość diety
powyżej 100 tys. mieszkańców 2.684,13 zł

(100% maksymalnej wysokości diety)
od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 2.013,10 zł

(75% maksymalnej wysokości diety)
poniżej 15 tys. mieszkańców 1.342,07 zł

(50% maksymalnej wysokości diety)
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