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UCHWAŁA NR 0007.69.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.59.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie ustalenia wysokości
diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady
i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposoby ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm./ oraz , § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy/ Dz. U. Nr 61, poz. 710/ Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.59.2014r. Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „3. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla
Przewodniczących Komisji Rady oraz dla Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości 550,00zł”,
2. W § 4 zapis „Jana Mikołajczyka” zastępuje się zapisem: „Wita Brylińskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 0007. 69.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany zmiany uchwały nr 0007.59.2014 Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie ustalenia
wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Miejskiej, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących
Rady i Przewodniczących komisji Rady Miejskiej oraz sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 zmianie niektórych ustaw /art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym/.
Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu
w ciągu miesiąca uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona
w ust. 6 oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców
/art. 25 ust. 7 u.o.s.g./. Dla gminy poniżej 15 tys. mieszkańców zgodnie z tym rozporządzeniem
maksymalna dieta radnego może wynosić do 50% maksymalnej wysokości diety. Stawka bazowa określona
w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. nie została zmieniona i wynosi 1 789,42 zł /art. 9 ust. 2 lit.
a ustawy budżetowej/. Zatem maksymalna wysokość diet dla gmin o liczbie mieszkańców do 15 tys.
wynosi 1 342,07 zł.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego
/art. 25 ust. 8 u.o.s.g./.
Do zwrotu kosztów podróży służbowych stosuje się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych. Zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 tego przepisu Na wniosek radnego przewodniczący rady gminy
może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden
kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy – w projekcie uchwały
proponuje się stawki za jeden kilometr przebiegu takie same jak obowiązują pracowników samorządowych.
Wysokość diet dla radnych została ustalona w grudniu 2014 r.
22 grudnia 2014r..

uchwałą Nr 0007.59.2014 z dnia

W § 4 uchwały z 2014 r. wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Jana Mikołajczyka do
dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie czynności określonych
przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 200r. w sprawie sposobu ustalania nalezności
z tytułu zwrotu kosztów podróży słuzbowych radnych gminy. W nowej kadencji ustala się do tych
czynności Wiceprzewodniczącego Wita Brylińskiego.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego
/art. 25 ust. 8 u.o.s.g./. Stawki zaproponowane w uchwale z 2014r. odzwierciedlają funkcje pełnione przez
radnego w Radzie. Rada obecnej kadencji uznaje, że funkcja Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
jest na tyle ważna, że nalezy dla z-cy tej komisji ustalić dietę w takiej wysokości jak dla
Przewodniczących Komisji.
Pozostałe stawki diet zawarte w uchwale z 2014r. Rada pozostawia bez zmian.
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