
Uchwała Nr XXXI/278/2016
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie : zasad na jakich radnym Gminy Masłów przysługują diety. 

Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 446,  1579 .) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.
Radnemu Rady Gminy Masłów za udział w  sesjach Rady Gminy  oraz   w posiedzeniach
Komisji  Rady, której radny jest członkiem, przysługuje   dieta    zryczałtowana    za  miesiąc
kalendarzowy.  
        

§ 2.
1. Podstawą wyliczenia   diety  jest kwota bazowa określona w  ustawie  z dnia 23 grudnia

1999r.  o  kształtowaniu  wynagrodzeń  w  państwowej  sferze  budżetowej  oraz  
o zmianie  niektórych  ustaw  -   w wysokości  obowiązującej   w miesiącu,    za    który
przysługuje dieta. 

2. Wysokość  diety    ustala  się   dla:
1) Przewodniczącego Rady – 75% kwoty bazowej,
2) Wiceprzewodniczącego Rady – 44% kwoty bazowej,
3) Przewodniczących Komisji – 44% kwoty bazowej,
4) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 40% kwoty bazowej,
5) Pozostałych radnych – 39% kwoty bazowej.

§ 3.
1. Dieta  podlega  pomniejszeniu z tytułu każdej  nieobecności radnego na sesji Rady Gminy

lub  posiedzeniu Komisji  Rady, w danym miesiącu kalendarzowym  o 20%. 
2. Nieobecność  radnego  stwierdza się  na  podstawie list obecności. 
3. Potrącenia z diety zgodne z ust. 1 dokonuje się z diety wypłacanej radnemu w następnym

miesiącu kalendarzowym.

§ 4.
W przypadku zbiegu prawa do  diet z tytułu pełnienia różnych funkcji radnemu przysługuje
jedna  wyższa dieta.
  

§ 5.
1. Dieta wypłacana będzie w gotówce w kasie Urzędu Gminy do ostatniego dnia miesiąca

kalendarzowego  lub według  dyspozycji radnego na jego konto we wskazanym banku.
2. W przypadku  gdy  ostatni  dzień  miesiąca  kalendarzowego  przypada  na  dzień  wolny  

od pracy dietę  w gotówce wypłaca się  radnemu w dniu poprzedzającym ten dzień. 

§ 6.
1. Radnemu z tytułu pełnienia funkcji - reprezentanta Gminy Masłów   w organach związku 

międzygminnego  radnemu  przysługuje  dodatkowa  dieta  w  wysokości  350,00  złotych
miesięcznie. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 wypłacana jest w terminach określonych w § 5 niniejszej
uchwały.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 8.



Traci  moc  Uchwała  Nr  II/15/14  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  05  grudnia  2014  roku
w  sprawie  zasad  wypłacania  i  wysokości  diet  przysługujących  radnym  za  udział  w
posiedzeniu sesji i komisji.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna

Uzasadnienie 
do projektu uchwały
w sprawie zasad  na jakich  radnym Gminy Masłów   przysługują diety

Zgodnie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) na zasadach ustalonych przez radę gminy

radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zgodnie z art. 25 ust. 8

cyt. ustawy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez

radnego.

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  1999  r.  o  kształtowaniu  wynagrodzeń  w  państwowej  sferze  budżetowej  oraz  o

zmianie niektórych ustaw (t.j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 966 ,  1948).

        Mając na względzie wyżej wskazane przepisy   Rada Gminy Masłów jest uprawniona do

ustalenia   zasad  na jakich diety  będą przysługiwać radnym  Gminy Masłów.  

       Wysokość  diet ustala się   jako  pochodną  od  kwoty bazowej  określonej  w ustawie  z

dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu  wynagrodzeń w państwowej sferze  budżetowej  

(Dz.U. 2015.poz. 2030,  2199 , z 2016 poz.178  ). Kwota bazowa ulega zmianom.  Na  2017

rok   kwota bazowa stanowiąca podstawę wyliczenia  diety wynosi 1.789,42 zł. 

Skutki  finansowe  z  tytułu  wypłaty  diet   radnym  w  roku  2017  wyniosą  2.505,30  zł

miesięcznie,  z  zastrzeżeniem kwot  podlegających  potrąceniu  ze  względu  na  nieobecność

radnych.  Ponadto  wprowadzono  zapis  w  zakresie  dodatkowej  diety  w  łącznej

wysokości 700,00  zł.  miesięcznie  przysługującej  radnemu  z  tytułu  pełnienia  funkcji-

reprezentanta  Gminy  Masłów  w  organach  związku  międzygminnego-  oddelegowanie

Radnego zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Masłów.

Niniejszy projekt stanowi inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z § 44 pkt 4 Uchwały Nr

XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016 roku w sprawie statutu Gminy

Masłów (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2016 roku, poz. 2787) „radnym w

liczbie co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady”.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna

https://sip.lex.pl/#/dokument/16859571
https://sip.lex.pl/#/hipertekst/16793509_art(25)_1?pit=2016-12-16

