UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2018 r. poz.
994 ze zm.) § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości
diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U. 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co
następuje :
§ 1. Za podstawę naliczenia diety Radnych Rady Miejskiej Mieroszowa przyjmuje się kwotę 1300 zł.
§ 2. Ustala się miesięczną wysokość diet w następujący sposób :
1) Przewodniczący Rady - 90% podstawy naliczenia diet,
2) Wiceprzewodniczący Rady - 60% podstawy naliczenia diet,
3) Przewodniczący komisji stałej - 60% podstawy naliczenia diet,
4) Wiceprzewodniczący komisji stałej - 55% podstawy naliczenia diet,
5) radny członek Komisji Rewizyjnej - 55% podstawy naliczenia diet,
6) radny - 50% podstawy naliczenia diet.
§ 3. Członkowie komisji problemowej otrzymują dodatkowo dietę w wysokości 10% podstawy naliczania diet,
przez okres funkcjonowania komisji problemowej, z zastrzeżeniem § 5.
§ 4. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otrzymują dodatkowo dietę w wysokości 10 % podstawy
naliczania diet za każdy miesiąc, w którym odbyło się co najmniej jedno posiedzenie Komisji, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. Łączna wysokość diety nie może przekroczyć podstawy naliczenia diety wskazanej w § 1.
§ 6. Radny otrzymuje tylko jedną dietę ze wskazanych w § 2, krzystniejszą, bądź wybraną przez siebie.
§ 7. 1. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Podstawą prawną wypłaty diet jest miesięczny wykaz podpisany przez Przewodniczącego Rady.
3. Dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji rady
i sesji rady.
4. Zapisy ust.3 nie dotyczą zasad pobierania diety przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wypłata diety następuje do 10 dnia miesiąca następnego.
§ 8. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwolania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym
miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
2. Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji rady.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXX/135/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych oraz Uchwała Nr XXX/136/12 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXX/135/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2018 r. i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety. Przy ustalaniu diet
radnych ustawa nakazuje wziąć po uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość diet przysługujących
radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej
w uchwale budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Kwota bazowa,
zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na 2019 rok, stanowi kwotę 1789, 42 złotych ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 198). Przy czym w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców, dieta radnego gminy w ciągu miesiąca nie może
przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów. Przedłożony
projekt uchwały przede wszystkim ma charakter dostowawczy i wprowadza regulację umożliwiającą wypłacenie
diet członkom Komisji Skarg Wniosków i Petycji, której powołanie miało charakter obligatoryjny i wynikało
z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1875 ze zm.).
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