UCHWAŁA NR XLI/224/21
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady
miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, art.25, ust. 4, 6, 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z p.zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 z p.zm.) i Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się radnym rady miejskiej w zryczałtowaną dietę miesięczną przysługującą

za udział w pracach rady i jej organach, w zależności od pełnionej funkcji :
a) przewodniczącemu rady w wysokości – 1.800 zł.
b) wiceprzewodniczącym rady oraz przewodniczącym komisji stałych rady
w wysokości – 1.100 zł.
c) pozostałym radnym w wysokości – 1.000 zł.
2. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu oraz funkcji, radny otrzymuje dietę

ustaloną w ust. 1 w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania mandatu
oraz funkcji w danym miesiącu.
3. W przypadku wyjazdu służbowego, związanego z wykonywaniem mandatu,

radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży
służbowych radnych gminy / Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z p. zm./.
§ 2.
1. Podstawą do ustalenia wysokości należnej zryczałtowanej diety w danym miesiącu

stanowi udział radnego w sesji rady lub komisji, do której został wybrany,
potwierdzony podpisem radnego na liście obecności.
2. W przypadku braku w danym miesiącu sesji, bądź komisji radny zachowuje prawo

do pełnej diety.
3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej radnego na sesji, bądź komisji

potrąca się za każdą nieobecność - 20 % miesięcznej diety zryczałtowanej, ustalonej
w § 1 mniejszej uchwały.

§ 3.
1. Dietę wypłaca się do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Należności z tytułu diet i zwrot kosztów podróży wypłacane są przelewem na

wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr IV/29/18 z dnia 28.XII.2018 r. Rady Gminy wraz ze zmianami
w powyższej sprawie.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 6.
Uchwała wchodzi w
od 1 sierpnia 2021 r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE
Z DNIA 29 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady
miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października
2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) zachodzi konieczność ustalenia nowej wysokości i zasad
wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach, celem
zrekompensowania utraconego przez nich czasu. Zatem projekt uchwały jest zasadny.

