
 

 

UCHWAŁA NR II/7/2014  

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

                                                   z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Miasta i Gminy Wronki 

 

     Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z 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), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o podstawie wymiaru diety 

rozumieć przez nią należy półtorakrotność kwoty bazowej określonej w przepisie art. 25 

ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

§ 2. 1. Wysokość diet należnych radnym określa się w wielkości odpowiadającej miesięcznie: 

1) dieta Przewodniczącego Rady – 75% podstawy wymiaru diety, 

2) dieta Wiceprzewodniczących Rady – 46% podstawy wymiaru diety,  

3) dieta Przewodniczących stałych Komisji Rady – 42% podstawy wymiaru diety, 

4) dieta Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady – 36% podstawy wymiaru 

diety, 

5) diety radnych nie pełniących funkcji – 30% podstawy wymiaru diety. 

2. Dieta wypłacana jest za całokształt czynności związanych z pracą w Radzie Miasta              

i Gminy Wronki i pracą w stałych Komisjach Rady, niezależnie od liczby odbytych                

w miesiącu sesji, posiedzeń i niezależnie od liczby komisji, którym przewodniczą. 

3. Radnym pełniącym różne funkcje przysługuje jedna dieta – w wyższej wysokości. 

 

§ 3. 1. Podstawą naliczenia diety jest obecność na posiedzeniu (sesji, komisji), potwierdzona 

własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

 2. W przypadku nieobecności na sesji lub komisji, której radny jest członkiem, diety    

ulegają obniżeniu za każdą nieobecność o 5% wysokości przysługującej diety dla 

radnych, chyba że ww. nieobecność spowodowana była oddelegowaniem radnego 

przez Przewodniczącego Rady do pełnienia zadań związanych z wykonywaniem 

mandatu radnego. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może 

przekroczyć wysokości należnej diety. 

 

§ 4.  1. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do  

27 danego miesiąca na podstawie danych sporządzonych przez Biuro Rady, w oparciu             

o listy obecności na sesjach i posiedzeniach komisji. Dieta wypłacana jest przelewem 

na wskazany przez radnego rachunek bankowy.  

  2.  W przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż 

cały miesiąc, wypłata diety dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do czasu 

pełnienia tej funkcji.  

 

§ 5. Źródłem realizacji wydatków, o których mowa w niniejszej uchwale, będą środki 

zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy w kolejnych latach budżetowych.  

 



§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/39/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 marca  

2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Wronki. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

   Podjęcie uchwały następuje w celu bardziej jednoznacznego odniesienia kwot diet do 

regulacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2000 r. nr 61 poz. 710). Stosownie 

do art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, rada przy ustalaniu wysokości diet radnych 

bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. 

   Zgodnie z niniejszą uchwałą kwoty diet zarówno przewodniczącego rady, 

wiceprzewodniczących rady, przewodniczących komisji stałych rady, jak i radnych 

niepełniących funkcji ulegają obniżeniu. Jednocześnie zgodnie z przepisami samorządowymi 

za jedyne usprawiedliwione nieobecności na sesjach, posiedzeniach komisji uznaje się te, 

które są związane z wykonywaniem mandatu radnego. 

    Art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że 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 przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W dniu podjęcia 

uchwały, kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe wynosi 1.766,46 zł, a półtorakrotność kwoty bazowej, o której mowa 

w uchwale, to 2.649,63 zł. 
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