
UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przesługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, 
poz. 710) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należnosci z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Diety przysługujące radnemu Rady Miejskiej w Staszowie ustala się w formie ryczałtu miesięcznego. 

2. Wysokość diety, uwzględniająca liczbę mieszkańców gminy oraz pełnioną w Radzie funkcję, wynosi: 

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej - 95 % 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 70 % 

3) dla przewodniczącego stałej/doraźnej Komisji Rady Miejskiej - 55 % 

4) dla zastępcy przewodniczącego stałej/doraźnej Komisji Rady Miejskiej - 52 % 

5) dla radnych nie pełniących żadnych z wyżej wymienionych funkcji - 50 %

 maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca według obowiązujących 
przepisów.

§ 2. 

1. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o kwotę stanowiącą 10 % diety, określonej w paragrafie 1 ust. 2 za 
każdą nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. 

2.  Obniżenia, o którym mowa powyżej nie dokonuje się w przypadku gdy nieobecność spowodowana jest 
oddelegowaniem radnego do innych prac związanych z reprezentowaniem i działalnością Rady Miejskiej 
w Staszowie.

§ 3. 

Miesięczną zryczałtowaną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu pełnienia 
mandatu przez radnego w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) pełnienia w radzie funkcji określonych w § 1 ust. 2, pkt. 1 - 4.

§ 4. 

Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy będzie wypłacana radnemu na podstawie wykazu sporządzonego 
w oparciu o listy obecności na sesjach rady oraz komisjach przelewem na wskazany rachunek bankowy lub 
odbierana osobiście w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w terminie do dnia 5-go każdego miesiąca 
za miesiąc ubiegły. 
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§ 5. 

1. Radnemu w związku z wykonywaniem mandatu radnego poza miejscowością, w której znajduje się 
siedziba rady, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w rozporządzeniu 
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). 

2.  Upoważnia się każdego z wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Staszowie do dokonywania 
określania terminu i miejsca wykonywania przez przewodniczącego Rady zadania oraz miejscowości 
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, a także do wyrażania zgody, o której mowa w ust. 3. 

3.  Radnemu, który w trakcie podróży służbowej korzysta za zgodą przewodniczącego z pojazdu 
samochodowego nie będącego własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu według aktualnie 
obowiązującej maksymalnej stawki za jeden km przebiegu określonej w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie oraz Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr VIII/55/15 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr III/24/2018

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
994 z późn. zm.) Rada Miejska ustala zasady przyznawania i wysokość diet przysługujących radnemu oraz 
zwrot kosztów podróży. Zgodnie z ust. 6 tego samego artykułu wysokość diet 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 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 373 i 730), natomiast paragraf 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 61, 
poz. 710) określa wysokość diety na poziomie 75 % maksymalnej wysokości diety tj. 2 013,10 zł. 
w gminach od 15 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji 
Rady Miejskiej w Staszowie zasadnym staje się podjęcie niniejszej uchwały. 
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