Uchwała Nr LVIII/695/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Dębicy.

Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i § 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 Dębicy uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet miesięcznych Radnych Rady Miejskiej
w Dębicy w oparciu o kwotę bazową w rozumieniu art. 25 ust. 6 powołanej na
wstępie ustawy.
1) dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 75 % półtorakrotności kwoty
bazowej,
określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz
o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 110 poz. 1255 z późn. zm./ zwanej
kwotą bazową,
2) dieta Wiceprzewodniczących Rady wynosi
40% półtorakrotności kwoty
bazowej,
3) dieta Przewodniczących Komisji wynosi
40% półtorakrotności kwoty
bazowej
4) dieta Wiceprzewodniczącego Komisji wynosi
38% półtorakrotności kwoty
bazowej
5) dieta pozostałych radnych
35% półtorakrotności kwoty
bazowej
2. Na zasadach określonych w ust. 1 ustala się wysokość zryczałtowanych diet
miesięcznych w wysokości 7% półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w § 1
ust. 1 dla Przewodniczących Rad Osiedli.
§ 2.
Diet, o których mowa w § 1 nie moŜna łączyć.

§ 3.
Wysokość diet, o których mowa w § 1 ulega kaŜdorazowo zmianie wraz ze zmianą
kwoty bazowej.
§ 4.
1. Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i jej Komisji, do których
zostali wybrani oraz w szkoleniach organizowanych dla Radnych Rady
Miejskiej w Dębicy.
2. W razie niemoŜliwości uczestniczenia w sesji, posiedzeniach Komisji,
szkoleniach i dyŜurach Radnych Radny powinien przed ich terminem zgłosić
swą nieobecność odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Komisji.
§ 5.
1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady następuje potrącenie 50%
diety.
2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się dietę
o 25%.
3. Za opuszczenie obrad w czasie ich trwania, bez powrotu na sesję potrąca się
40% diety.
nieusprawiedliwionej
na
szkoleniach
4. W
przypadku
nieobecności
organizowanych dla Radnych Rady Miejskiej potrąca się dietę o 30%.
5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na dyŜurach Radnych potrąca się dietę
o 15%.
§ 6.
Nieobecność radnego usprawiedliwia jedynie:
1) delegacja słuŜbowa, a delegującym jest Przewodniczący Rady Miasta
lub pracodawca,
2) choroba radnego udokumentowana kserokopią druku ZUS ZLA dla
osób pozostających w stosunku pracy,
3) udokumentowana kserokopia zaświadczenia z pobytu w szpitalu lub
sanatorium,
4) zaświadczenie lekarskie o niezdolności do uczestniczenia w pracach
rady w przypadku emerytów i rencistów,
5) nieobecność spowodowana uczestnictwem w pracach innych komisji
miejskich,
6) przebywanie poza miejscem zamieszkania w przypadku zwołania sesji
lub posiedzeń Komisji w trakcie ogłoszonej przerwy wakacyjnej,
7) opuszczenie obrad po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
8) w szczególnych przypadkach losowych,
§ 7.
Nieobecność na posiedzeniach komisji usprawiedliwia jej przewodniczący na
podstawie pisma i zaświadczenia określonego w § 6, natomiast na sesji, szkoleniach
i dyŜurach Radnych Przewodniczący Rady Miejskiej.

§ 8.
Potrącenia dokonuje Biuro Rady Miejskiej na podstawie rejestru obecności.
Diety wypłacane są na zasadach i w trybie przewidzianym dla wypłaty wynagrodzeń
pracowników urzędu.
§ 9.
Przewodniczącemu Rady Osiedla potrąca się dietę w przypadku:
1) nie odbycia w danym kwartale posiedzenia Rady Osiedlowej w wysokości
50% (liczy się dostarczenie dokumentów np. protokół z posiedzenia).
2) potrącenie diety następuje za cały kwartał, w którym nie odbyto posiedzenia
Rady Osiedlowej.
§ 10.
Traci moc uchwała Nr XV/227/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalania zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Dębicy oraz uchwała Nr XXXI/498/09 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/227/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia
zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedli
w Dębicy.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
§ 12.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad wypłaty diet Radnych
Rady Miejskiej w Dębicy oraz Przewodniczącym Zarządu Osiedli określa
zasady potrącania diet, zwiększenia dyscypliny zainteresowanych
i zwiększenia motywacji do aktywnej pracy.
Proponowane zmiany dotyczą § 6 wspomnianej uchwały.

