
UCHWAŁA NR II/13/2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 3 GRUDNIA 2018 R.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, 
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz 

przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. Z art. 25 ust. 4 i 6 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 994 z późń. zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę określoną procentowo od maksymalnej wysokości diety 
wynikającej z § 3 pkt 2 Rozporządzenia 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) stanowiącej 75% 
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 2015 r., poz. 2030) 
z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez radnego:

1) Dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach – w wysokości 90%,

2) Dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kartuzach – w wysokości 65%,

3) Dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach – w wysokości 65%,

4) Dla wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach – w wysokości 55%,

5) Dla przewodniczących pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach – w wysokości 55%,

6) Dla wiceprzewodniczących pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Kartuzach - w wysokości 53 %

7) Dla radnych Rady Miejskiej w Kartuzach będących członkami Komisji Rewizyjnej – w wysokości 50%

8) Dla radnych Rady Miejskiej w Kartuzach będących członkami, co najmniej jednej komisji stałej – 
w wysokości 45 %

9) Dla radnych Rady Miejskiej w Kartuzach nie będących członkami żadnej komisji stałej –
w wysokości 20%.

2. Wysokość zryczałtowanej diety dla przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Gminy Kartuzy ( sołtysów ) wynosi 30% kwoty bazowej wynikającej z przepisu ust.

§ 2. 

Jeżeli radny pełni więcej niż jedną funkcję wymienioną w §1 ust. 1, przysługuje mu tylko jedna dieta 
ryczałtowa w wysokości przewidzianej dla najwyższej pełnionej przez radnego funkcji.

§ 3. 

1. Kwota diet miesięcznych ulega zmniejszeniu o:

1) 30% - za każdorazową nieobecność radnego i przewodniczącego organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy na sesji zwyczajnej Rady Miejskiej,

2) 10% - za każdorazową nieobecność radnego i przewodniczącego organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej,
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3) 10% - za każdorazową nieobecność radnego na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem.

2. Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy, o których mowa w ust. 1. 
Wysokość ustalonej diety zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

3. Nie ulega zmniejszeniu dieta w przypadku nieobecności:

1) spowodowanej delegowaniem przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady do wykonywania innych 
czynności,

2) wynikającej z choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim lub inną dokumentacją medyczną (np. 
wypisem ze szpitala, historią choroby, zaświadczeniem lekarskim, itp.),

3) wynikającej z udziału w pogrzebie: małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy, siostry, brata, teścia, 
teściowej, babci, dziadka oraz osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką,

4) wynikającej z wezwania do stawienia się przed urzędami administracji rządowej lub samorządowej, sądem, 
organami prokuratury lub policji w charakterze świadka lub strony postępowania.

4. Podstawę potwierdzenia obecności na sesji Rady lub komisji stałej stanowi podpis złożony na liście 
obecności potwierdzonej przez Przewodniczącego obrad.

5. W razie odwołania ze stanowiska lub utraty mandatu w trakcie miesiąca dieta przysługuje 
proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.

§ 4. 

Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego 
miesiąca na podstawie list sporządzonych przez pracownika Biura Rady, w oparciu o listy obecności na sesjach 
Rady oraz komisjach stałych.

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr XXX/353/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Kartuzach, wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Kartuzach, przewodniczących komisji Rady, radnych oraz przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kartuzy.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach

Mariusz Treder
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25. ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz

994 z późń. zm.) 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 ( Dz.U. z 2015 r., poz 994 z

2030 ze zm.)

Z uwagi na zwiększenie w ostatnich latach zadań powierzonych gminom, co wiąże się również ze

zwiększeniem obowiązków leżących po stronie organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska,

a także ze względu na niewaloryzowaną od kilku lat stawkę bazową stanowiącą podstawę naliczania

wysokości diet radnym, podjęcie uchwały jest zasadne.
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