
UCHWAŁA NR III/13/10 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 
z dnia 16 grudnia 2010 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla 

radnych Rady Miejskiej ChełmŜy. 

 

 

      Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 
Nr 106, poz. 675) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 lipca 2000 r. w 
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 
710) uchwala się, co następuje: 
 
 
       § 1. W uchwale 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 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dieta jest pochodną kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej na 2010 rok dla 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zwanej dalej kwotą bazową.”; 

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety, w zaleŜności od sprawowanej funkcji, w 

odniesieniu do kwoty bazowej wynosi odpowiednio: 

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 72% kwoty bazowej; 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 54% kwoty bazowej; 

3) dla przewodniczącego komisji - 49% kwoty bazowej; 

4) dla zastępcy przewodniczącego komisji - 41% kwoty bazowej; 

5) dla pozostałych radnych - 35% kwoty bazowej. 

2. Radnym będącym członkami komisji mieszkaniowej, dietę określoną w ust. 1 zwiększa 

się o 11% kwoty bazowej.”. 

 

 



      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej ChełmŜy. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały nr III/13/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniającej 

uchwałę 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 

poniŜej 15 tys. mieszkańców nie moŜe przekroczyć 1.376 zł. 

 Stosownie do art. 25 ust. 8 wspomnianej ustawy rada gminy przy ustalaniu wysokości 

diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

 Kwota bazowa uŜyta w zmienianej uchwale stała się mało aktualnym wskaźnikiem i 

nie była zmieniana od 2006 roku. W przedmiotowej uchwale przyjęto jako kwotę bazową 

kwotę określoną w ustawie budŜetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe. 

 Biorąc pod uwagę powyŜsze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

  

 

 

 


