UCHWAŁA NR V/79/2019
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
Rady Miejskiej Śmigla.
Na podstawie art. 25 ust.4,6-8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzeniem 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 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 z późn. zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się miesięczny system naliczania diet.
2. Wysokość diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej Śmigla i jej
organach, przy czym członkostwo w komisji traktuje się jak członkostwo w organach Rady Miejskiej Śmigla
określonych ustawą oraz Statutem Gminy.
§ 2.
Ustala się dietę w stosunku miesięcznym dla:
1) radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla – 2.000,00 zł
2) radnych pełniących funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Śmigla– 1.400,00 zł
3) radnych pełniących funkcję Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej Śmigla – 1.200,00 zł
4) pozostałych radnych Rady Miejskiej Śmigla – 1.000,00 zł
§ 3.
Podstawę do wypłacenia diety dla radnych Rady Miejskiej Śmigla stanowi podpis, na liście obecności na
sesjach Rady i posiedzeniach komisji.
§ 4.
1. W przypadku gdy radny Rady Miejskiej Śmigla nie uczestniczył w sesji Rady lub posiedzeniu komisji Rady
wysokość diety ulega zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność. Zasada ta nie dotyczy Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku, gdy w tym samym dniu odbywa się sesja Rady, posiedzenie komisji wspólnej, komisji stałej
lub doraźnej - wysokość diety ulega obniżeniu w przypadku nieobecności tylko o 10% wartości miesięcznej diety.
3. Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy, o których mowa w ust.1.
4. Nie dokonuje się obniżenia diety radnego, którego nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji wynika
z reprezentowania Rady Miejskiej Śmigla z upoważnienia Przewodniczącego Rady.
§ 5.
Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 5 dnia następnego miesiąca
na podstawie zestawienia nieobecności radnych sporządzonego przez pracownika Biura Rady i podpisanego przez
Przewodniczącego Rady, na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla.
§ 6.
1. Podróże służbowe radnych zleca Przewodniczący Rady.
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2. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy( Dz. U. z 2000r .,Nr 66, poz. 800 ze zm.)
3. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granicami kraju wypłacane będą na
podstawie obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz .U. 2013 r., poz. 167).
4. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Śmigiel
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)
§ 7.
Traci moc uchwała Nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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Uzasadnienie do uchwały Nr V/79/2019
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Rada Miejska Śmigla jest organem, który uchwala diety z tytułu pełnienia funkcji radnego. Wysokość diet
nie przekracza maksymalnej wysokości diet określonej w ustawie i rozporządzeniu cytowanych w podstawie
prawnej uchwały. Proponowana zmiana wysokości diet radnych polegająca na ich zróżnicowaniu w zależności
od pełnionych funkcji w Radzie spowoduje unormowanie zasad ich wypłacania i sposobu naliczania.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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