
UCHWAŁA NR VII/92/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 marca 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 2019 r., poz. 506) § 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. 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. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 10 % za każdorazową nieobecność na  sesji 
rady gminy lub posiedzeniu komisji.

3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego w czasie sesji lub 
posiedzenia komisji, dieta nie ulega obniżeniu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia mandatu radnego, a także zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających pełnienia funkcji w trakcie miesiąca kalendarzowego, dieta przysługuje w wysokości 
proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.

5. 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 VI/66/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 
Gminy Lubicz.

§ 4. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 
63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy ustala zasady przyznawania diet
dla radnych oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych. Konieczność podjęcia nowej uchwały w tej
sprawie, spowodowana jest brakiem w poprzedniej uchwale zapisów o zasadach proporcjonalnego
umniejszania diet gdy nie należą się one za pełny miesiąc w przypadku nieobecności na sesjach lub
posiedzeniach komisji lub czasowego niewykonywania obowiazków przez radnych. Dieta ma charakter
rekompensaty kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funckji, a nie stałego, miesięcznego
wynagrodzenia.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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