UCHWAŁA NR SOK.0007.47.2019
RADY GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r.
poz. 506)
w związku
z Rozporządzeniem
Rady
Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61,
poz. 710)
oraz
§
5 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia 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 ze zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co
następuje:
§ 1. Podstawę do ustalenia wysokości diety stanowi półtorakrotność 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
(tekst
jedn.
Dz. U.
z 2018 r., poz. 2288 ze zm.).
§ 2. Radnym Rady Gminy Jednorożec przysługują diety w następujących wysokościach:
1) Przewodniczącemu Rady Gminy Jednorożec – dieta miesięczna w wysokości 50% podstawy określonej
w § 1.
2) Radnym Rady Gminy Jednorożec – dieta miesięczna w wysokości 25% podstawy określonej w § 1.
§ 3. 1. Wysokość diet, o których mowa w § 2 ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń
komisji rady, sesji rady w danym miesiącu, w których radny nie brał udziału, z wyjątkiem sytuacji delegowania
radnego do innej formy działalności na rzecz gminy.
2. Diety nie przysługują w przypadku, gdy w danym miesiącu:
1) radny nie uczestniczył w pracach organów statutowych mimo wyznaczenia terminów sesji czy posiedzeń,
2) nie zwołano żadnej sesji ani posiedzeń komisji.
3. Diety za każdy miesiąc kalendarzowy są wypłacane radnemu w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na
wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
4. Podstawę do wypłacenia diet stanowi podpis radnego złożony na liście obecności prowadzonej przez
pracownika obsługującego Radę Gminy.
5. W przypadku delegowania radnego do innej formy działalności na rzecz gminy Przewodniczący Rady na
liście, o której mowa w ust. 4, dokonuje adnotacji „delegowany” i potwierdza własnoręcznym podpisem.
W stosunku do Przewodniczącego czynności tej dokonuje Wiceprzewodniczący.
6. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu radny otrzymuje ustaloną dietę w wysokości proporcjonalnej
do okresu wykonywania mandatu w danym miesiącu.
§ 4. Radnemu pełniącemu równocześnie funkcję sołtysa za udział w sesji Rady Gminy przysługują obie
diety tj. wynikająca z niniejszej uchwały oraz wynikająca z uchwały w sprawie ustanowienia zasad
przyznawania diet sołtysom Gminy Jednorożec.
§ 5. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych poza obszarem gminy Jednorożec,
związanych
z pełnieniem
mandatu
na
zasadach
określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 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 ze zm.).
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2. W przypadku wyrażenia zgody radnemu na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym
niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości maksymalnej
stawki
za
1 km
przebiegu
danego
pojazdu
z zastosowaniem dla każdego rodzaju pojazdu stawki określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/9/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diet przysługujących
radnym Rady Gminy Jednorożec.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Wójcik

Id: 40711445-CB90-4892-9D29-00D85B748CF0. Uchwalony

Strona 2

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z 16 kwietnia 2019
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Jednorożec
W myśl art. 25 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowych.
Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy 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 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2288 ze zm.). Jak
wynika z art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. kwoty bazowe ustala się w ustawie budżetowej i tak zgodnie z art.
9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. poz. 198) kwota
bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł, w związku z
czym półtorakrotność tej kwoty wynosi 2 684,13 zł.
Natomiast zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz.U. nr 61, poz. 710)
radnemu w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców przysługują w ciągu miesiąca diety
w wysokości do 50% maksymalnej wysokości diety, tj. w 2019 r. do 1 342,07 zł miesięcznie.
Zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały miesięczne diety radnych Rady Gminy Jednorożec
wyniosą:
1) Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec – 1 342,07 zł
2) Radni Rady Gminy Jednorożec – 671,04 zł.
Diety ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji rady, sesji rady
w danym miesiącu, w których radny nie brał udziału, z wyjątkiem sytuacji delegowania radnego do
innej formy działalności na rzecz gminy
Natomiast za niepełny miesiąc wykonywania mandatu np. rozpoczęcie lub zakończenie
kadencji rady w trakcie miesiąca, wygaśnięcie mandatu radnego w trakcie kadencji radny
otrzymuje ustaloną dietę w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania mandatu w danym
miesiącu.
Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, związanych z pełnieniem mandatu
na
zasadach
określonych
w
Rozporządzeniu
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dnia z dnia 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 ze zm.).
Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia: „Na wniosek radnego przewodniczący rady może wyrazić
zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy.
W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden
kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy” - § 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. – Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm. – „§ 2. Koszty
używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr
przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
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1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.
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