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UCHWAŁA NR III.34.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej
w Białej

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ) oraz §3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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. 1. Przewodniczącemu  i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej  w Białej ustala się   dietę miesięczną:

1) Przewodniczącemu Rady - w wysokości  maksymalnej diety ustalonej zgodnie z art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) Wiceprzewodniczącemu Rady – w wysokości 80% diety, o której mowa w pkt 1.

2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 10%w przypadku każdej 
nieobecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na sesji Rady Miejskiej w Białej lub posiedzeniu 
komisji Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przepis ust.2 nie ma zastosowania, jeśli nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji Przewodniczącego albo 
Wiceprzewodniczącego była spowodowana koniecznością wykonywania w tym czasie innych zadań mających 
bezpośredni związek z wykonywaniem  mandatu radnego.

4. W przypadku zmiany lub utraty w trakcie miesiąca pełnionej funkcji , o której mowa w ust.1 przez radnego 
lub wygaśnięcia  jego mandatu, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia 
funkcji, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

§ 2. Radnym Rady Miejskiej w Białej, z wyłączeniem Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczącego Rady 
ustala się następujące diety:

1) przewodniczącemu komisji rady:

a) za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji  -  kwotę  600 zł ,

b) za każdorazowy udział w sesji -  kwotę 400 zł ;

2) zastępcy przewodniczącego komisji rady:

a) za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji – kwotę 500 zł ,

b) za każdorazowy udział w sesji  - kwotę 400 zł;

3) radnym, nie pełniącym funkcji , o których mowa w pkt 1 i 2 za każdorazowy udział w sesji i każdorazowy 
udział w posiedzeniu komisji rady  - kwotę  400 zł.

§ 3. W przypadku zbiegu w tym samym dniu uprawnień radnego do diet ustalonych w § 2 niniejszej uchwały, 
radnemu przysługuje tylko jedna dieta – najwyższa z należnych radnemu, z tytułu  sprawowanej  funkcji 
w komisjach Rady.

§ 4. 1. Diety  miesięczne, o których mowa w  § 1wypłacane są  po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie 
do  5 -go dnia miesiąca następnego.

1) Zm. 1000, 1349 i 1432
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2. Wypłata diet  za udział w sesji  lub posiedzeniu komisji  następuje do 5 dni  po odbyciu sesji lub posiedzeniu  
komisji.

3. Wypłata diet następuje na podstawie listy sporządzonej w oparciu o listy obecności radnych na sesji i na 
posiedzeniu komisji Rady.

4. Diety wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Białej

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Białej.

§ 6. Tracą moc:

1) uchwała Nr IV/40/94 Rady Miejskiej w Białej  z dnia  30 września 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznej 
diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej  zmienioną uchwałą Nr XX/204/2000 Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 31 sierpnia 2000 r.

2) uchwała Nr III/36/02 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych 
Rady Miejskiej w Białej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

W myśl art. 25 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta oraz
zwrot kosztów podroży służbowych na zasadach określonych przez radę. Zgodnie a art. 25 ust.8 cytowanej ustawy
przy ustalaniu wysokości diet radych bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

Ust. 6 art. 25 tejże ustawy określa, że wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowej 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).

Kwota bazowa w roku 2018  wynosiła 1.789,42 zł i na rok 2019 pozostaje w takiej samej wysokości.

Półtorakrotność kwoty bazowej wynosi : 2.684, 13 zł.

Ponadto przy ustalaniu i naliczaniu diet należy mieć na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy , które różnicuje wysokość diet ze
względu na liczbę mieszkańców gminy.

Zgodnie więc z § 3 pkt 3 rozporządzenia w gminie poniżej 15 tys. mieszkańców radnemu przysługują w 
ciągu miesiąca diety w wysokości do 50 % maksymalnej wysokości diety.

Ostatecznie więc diety w  ciągu miesiąca mogą w Gminie Biała maksymalnie wynosić:

2.684,13: 2 = 1.342,07 zł.

Zgodnie z obowiązująca obecnie uchwałą dieta naliczana jest odpowiednio procentowo od minimalnego
wynagrodzenia za pracę (z wyłączeniem Przewodniczącego Rady)

W przedkładanym projekcie uchwały proponuje się :

dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady ustalenie diety miesięcznej, natomiast w odniesieniu do
pozostałych radnych ustalić dietę kwotowo, za każdorazowy udział w sesji, posiedzeniu komisji rady,
zróżnicowaną według pełnionych funkcji.

W § 1 ust. 2 projektu uchwały wprowadzono regulacje dot. sytuacji zmniejszania wysokości diety
w odniesieniu do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku nieobecności na sesji czy
posiedzeniu komisji. Konieczność takich uregulowań wynika z ostatnio ukształtowanej linii orzeczniczej
sądownictwa administracyjnego w odniesieniu do diet miesięcznych ustalanych dla radnych.

Mając powyższe na uwadze przedkłada się projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad
wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej.

Sporządziła:

Sekretarz Gminy

Grażyna Biały

Biała, 13 grudnia 2018r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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