Uchwała Nr 111/21/18
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8, art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu
gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dla radnych miesięczną, zryczałtowaną dietę za udział w pracach Rady Miejskiej w

Polanowie oraz jej organach w wysokości:
I) Przewodniczący Rady - 50% 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 (Dz. U. z 2018r., poz. 2288 z późn. zm.)
2) Wiceprzewodniczący Rady-1.100 zł;
3) Przewodniczący Komisji Stałych -1.000 zł;
4) Radni - 800 zł.
2. Radnym przysługuje jedna dieta zryczałtowana w najwyższej wysokości zgodnie
z uregulowaniami niniejszej uchwały.
3. W przypadku Radnych wybranych w okręgach poza terenem siedziby Rady Miejskiej dieta ulega
zwiększeniu o dodatkowe 100 zł.

4.
1} W związku z podróżami służbowymi wynikającymi z wykonywania czynności związanych z pracą
Rady, Radnym przysługuje dieta, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U.
Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
2} Wysokość kosztów przejazdu radnego z tytułu wyjazdu służbowego pojazdem samochodowym
niebędącym własnością gminy ustala się według stawek za 1 km przebiegu, odpowiadającym
stawkom określonym jako graniczne w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
wydanym na podstawie art.77 5 § 2 Kodeksu Pracy.

5.
Radnego na posiedzeniu sesji lub komisji powoduje obniżenie
zryczałtowanej miesięcznej diety o 50 zł.
2) W przypadku, gdy Radny wykonuje inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji Radnego,
które uniemożliwiają mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji dieta nie ulega obniżeniu.
6. Dieta jest wypłacana przelewem na konto bankowe wskazane przez Radnego z dołu, nie później
niż ostatniego dnia miesiąca na podstawie list sporządzonych przez Biuro Rady Miejskiej w oparciu
o listy obecności.
7. Łączna wysokość diet przysługujących Radnemu w ciągu miesiąca nie może przekroczyć
maksymalnej wysokości diet określonej w obowiązujących przepisach.
1)

Każda

nieobecność

§ 2.1. Ustala się dla sołtysów miesięczną zryczałtowaną dietę za uczestnictwo w pracach Rady

Miejskiej w Polanowie oraz jej organach zróżnicowaną ze względu na
(według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego) w wysokości:
1) 300 zł- dla sołtysów w sołectwach poniżej 100 mieszkańców,
2) 350 zł- dla sołtysów w sołectwach od 100 do 250 mieszkańców,
3) 400 zł- dla sołtysów w sołectwach powyżej 250 mieszkańców,

liczbę mieszkańców sołectwa

2. W przypadku nieobecności sołtysa na posiedzeniu sesji lub komisji, zryczałtowana dieta za dany
miesiąc ulega zmniejszeniu o 50 zł za każdą nieobecność.
3. Dieta jest wypłacana przelewem na konto bankowe wskazane przez Sołtysa z dołu, nie później
niż ostatniego dnia miesiąca na podstawie list sporządzonych przez Biuro Rady Miejskiej w oparciu
o listy obecności.
4. W przypadku zbiegu pełnienia funkcji radnego i sołtysa przysługuje dieta w wysokości
przewidzianej dla radnego.
§ 3. Tracą moc:
1)
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów.
2}
Uchwała Nr Xl/93/11 Rady Miejskiej w Polanowie zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/11 w
sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
3)
Uchwała Nr XVl/86/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca
Uchwałę Nr IV/27/11 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sołtysów
§ 4. Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Polanowa.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Polanowie.
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