
UCHWAŁA NR I/8/06

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady
Miejskiej ChełmŜy. 

     Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006r. nr 17 poz.128 i Nr 181, poz. 1337 ) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje:

      § 1.1. Radnym w związku z wykonywaniem mandatu przysługuje dieta, której wysokość
uzaleŜniona jest od sprawowanej funkcji w Radzie Miejskiej.

      2. Dieta jest pochodną minimalnego miesięcznego wynagrodzenie za pracę,
obowiązującego w 2006 roku, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września
2005r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r. (Dz.U. Nr 177,
poz. 1469), zwanego dalej „kwotą bazową”.

     § 2. 1. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety, w zaleŜności od sprawowanej funkcji, w
odniesieniu do kwoty bazowej  wynosi odpowiednio:

1)     dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 135% kwoty bazowej,

2)     dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 100% kwoty bazowej,

3)     dla przewodniczącego komisji – 90% kwoty bazowej,

4)     dla zastępcy przewodniczącego komisji – 75% kwoty bazowej,

5)     dla pozostałych radnych – 65% kwoty bazowej.

     2. Radnym będącym członkami komisji mieszkaniowej, dietę określoną w ust. 1 zwiększa
się o 20% kwoty bazowej.

     3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o
najwyŜszej wysokości z przysługujących mu tytułów. 

     § 3. 1. Dieta, z zastrzeŜeniem ust.2, nie przysługuje jeŜeli:

1)  radny uprawniony do jej otrzymania nie uczestniczył w ponad połowie liczby posiedzeń
Rady Miejskiej i komisji,

2)     w danym miesiącu kalendarzowym nie odbyły się posiedzenia Rady Miejskiej i jej komisji,

     2. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania do przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

     § 4. W przypadku pełnienia obowiązków radnego przez niepełny miesiąc przysługuje dieta
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu. 

     § 5. Dieta jest wypłacana z dołu do dziesiątego dnia kaŜdego miesiąca. Wykaz osób
uprawnionych do otrzymania diety przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada burmistrzowi nie
później niŜ w ciągu pierwszych 4 dni miesiąca następnego po miesiącu, za który dieta
przysługuje. 

     § 6. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej ChełmŜy.

     § 7. Traci moc uchwała nr II/23/98 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 27 listopada 1998 roku w
sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych i członków komisji
spoza Rady Miejskiej.

   



     § 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE

do uchwały nr I/8/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej
ChełmŜy.

     Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada
gminy ustala zasady przyznawania diet przysługujących radnym gminy. Jednocześnie, w
związku z delegacją zawartą w art. 25 ust. 7 w/w ustawy, Rada Ministrów w drodze
zarządzenia ustaliła maksymalną wysokość wspomnianych diet, która dla radnych w gminach
od 15 do 100 tyś. mieszkańców w roku 2006 nie moŜe przekroczyć 1.942,58 zł.

     Stosownie do art. 25 ust. 8 wspomnianej ustawy rada gminy przy ustalaniu wysokości diet
radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

     Kwestię diet radnych Rady Miejskiej ChełmŜy do tej pory regulowała uchwała nr II/23/98 z
dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla
radnych i członków komisji spoza Rady Miejskiej, ze zmianą dokonaną na mocy uchwały nr
XVIII/159/2000 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 lutego 2000 roku. 

     Dotychczasowe zapisy wspomnianych uchwał straciły juŜ na aktualności, gdyŜ treść
wspomnianych uchwał uwzględniała m.in. członków komisji spoza Rady Miejskiej i członków
Zarządu Miasta, a które to osoby juŜ od 4 lat nie uczestniczą w organach gminy.

     Ponadto kwota bazowa uŜyta w poprzednich uchwałach dla potrzeb ustalenia
zróŜnicowanych stawek diet dla radnych w zaleŜności od sprawowanych funkcji, tj. przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu czerwcu 1999 roku, była
mniej popularnym i mało aktualnym wskaźnikiem niŜ zaproponowane w obecnym projekcie
uchwały minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2006 roku.

     Przyjęcie jako kwoty bazowej dla ustalenia wysokości diet minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w 2006 roku, powoduje swego rodzaju „zamroŜenie” wysokości diet na
poziomie przyjętym w zaproponowanej uchwale bez automatycznego ich wzrostu w kolejnych
latach np. o wskaźniki waloryzacyjne.

     Wysokość zaproponowanych diet odzwierciedla sprawowane przez radnych funkcje w
Radzie Miejskiej, a poza tym generalnie nie przewiduje  ich wzrostu w stosunku do
obowiązujących do tej pory, a raczej swego rodzaju „spłaszczenie” ich wysokości. W
przypadku  funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wysokość diety uległa obniŜeniu
w stosunku do dotychczas obowiązujących, natomiast nieznacznie wzrosły diety radnych
pełniących pozostałe funkcje. Biorąc pod uwagę fakt, iŜ dotychczasowa wysokość diet nie była
zmieniana od 1999 roku, to wspomniane wzrosty nie przekraczają wskaźników inflacyjnych za
ten okres.

     Uchwała określa równieŜ przypadki, w których nie przysługuje radnym dieta względnie dieta
wypłacana jest w niepełnej wysokości.

     Biorąc pod uwagę powyŜsze uzasadnienia, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


