Projekt
z dnia 21 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI/ /2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Gniezno
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r.
poz. 506 z póż.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach procentowych kwoty bazowej:
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Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący pozostałych Komisji
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Radni,członek jednej Komisji
Radny nie będący członkiem żadnej Komisji
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51%
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51%
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30%

2. Radny będący członkiem dwóch komisji stałych Rady otrzymuje dodatkowo 8% kwoty bazowej.
§ 2. Przysługująca dieta za dany miesiąc wypłacana jest z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca na
podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz komisjach.
§ 3. 1. W przypadku nieobecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady niezależnie od pełnionej
funkcji, dieta za dany miesiąc ulega zmniejszeniu:
1) za nieobecność na sesji Rady w wysokości 160,00 zł słownie ( stosześćdziesięt złotych00/100)
2) za nieobecność na posiedzeniach komisji Rady w wysokości 100,00 zł słownie (sto złotych00/100 )
2. Dieta za dany miesiąc nie ulega zmniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sesji lub
posiedzeniu komisji spowodowanej:
1) wykonywaniem innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiły mu
obecność na sesji Rady lub na posiedzeniu Komisji;
2) o usprawiedliwieniu nieobecności na sesji Rady decyduje Przewodniczący Rady, a na posiedzeniu Komisji
Rady jej Przewodniczący.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Gniezno nr IV/26/2019 z dnia 30 stycznia 2019r.w sprawie ustalenia diet
radnych Rady Gminy gniezno
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

Id: 0E2929E3-8DBB-48A8-9858-7DEA52A4C054. Projekt

Strona 1

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie
Zaproponowana uchwała zastąpić ma dotychczasową uchwałę w tym samym przedmiocie uchwała nr
IV/26/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy
Gniezno.
Nowy Statut Gminy przewiduje powołanie nowych komisji Rady i za celowe uznać należy podwyższenie
diety radnemu, który zdecydował się na udział w dwóch komisjach Rady, z czym wiąże się zwiększony nakład
pracy i czasu.
Jednocześnie zdecydowano o procentowym, a nie jak dotychczas kwotowym określeniu wysokości diet.
Należy przy tym wyjaśnić, że wysokość diet radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
półtorakrotności określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe. W 2019 roku kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł.
Diety do maksymalnej przewidzianej przepisami wysokości 2 684,13 zł przysługują w ciągu miesiąca
radnym w największych gminach - powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy w gminach poniżej 15 tys.
mieszkańców - radni mogą otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50% maksymalnej wysokości diety
czyli maksymalnie 1 342,07 zł.
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