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UCHWAŁA NR VI/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta

Na podstawie art. 25 ust. 4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek klubu radnych uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne diety w wysokości dla:

a) Przewodniczącego Rady 1.356,56 zł.

b) Wiceprzewodniczącego Rady 1.017,42 zł.

c) Przewodniczącego komisji stałej 847,85 zł.

d) Wiceprzewodniczącego komisji stałej 780,02 zł.

e) Radnego 678,28 zł.

§ 2. Ustala się dietę w wysokości 89,25 zł dla radnego za każdy udział w posiedzeniu komisji doraźnej 
powołanej uchwałą Rady Miasta.

§ 3. Diety określone w § 1 i 2 będą waloryzowane w stopniu odpowiadającym wzrostowi kwoty bazowej 
wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe począwszy od 1 stycznia 2019 r.

§ 4. 1. Diety wymienione w § 1 ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność na posiedzeniach komisji lub 
Sesji Rady Miasta o:

a) 16% w stosunku do osób wymienionych w § 1 lit. c, d, e biorących udział w pracach przynajmniej dwóch 
komisji stałych Rady Miasta,

b) 25% w stosunku do osób wymienionych w § 1 lit c, d, e biorących udział w pracach jednej komisji stałej 
Rady Miasta.

2. Wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 50% należnej diety.

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą

a) Przewodniczącego Rady,

b) radnych delegowanych przez Przewodniczącego Rady w związku z wypełnianiem mandatu na podstawie 
delegacji służbowej,

c) radnych przebywających na zwolnieniu lekarskim,

d) radnych nieobecnych na sesjach Rady zwołanych w terminie krótszym niż 5 dni.

§ 5. Podstawą potwierdzenia obecności osób wymienionych w § 1 ust. 1 lit. c, d, e oraz w § 2 stanowi 
podpis radnego złożony na liście obecności potwierdzony podpisem przewodniczącego obrad.

§ 6. 1. Wypłaty diet, o których mowa w § 1, dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Wypłaty diet, o których mowa w § 2, dokonuje się w terminie 3 dni od daty odbycia posiedzenia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rady gmin ustalają
wysokość diet przysługujących radnym w granicach określonych wyżej wymienioną ustawą oraz
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy. Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje obniżenie wydatków na diety
radnych o kwotę 49.115,40 zł rocznie, co jest szczególnie uzasadnione w związku z trudną sytuacją
finansową budżetu miasta i koniecznością wydatkowania środków budżetowych na zadania własne gminy.
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