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UCHWAŁA NR XIX/166/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Radnym za udział w obradach rady i stałych komisji oraz pełnione dyżury przysługują zryczałtowane 
miesięczne diety. 

2. Ustala się zryczałtowane miesięczne diety w następującej wysokości: 

a) dla przewodniczącego rady - 61% półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej, 

b) dla zastępców przewodniczącego rady - 41 % półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej, 

c) dla przewodniczących stałych komisji rady - 35 % półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej, 

d) dla pozostałych radnych -30% półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe określonej w ustawie budżetowej, 

3. Radnemu pełniącemu różne funkcje w radzie przysługuje tylko jedna zryczałtowana dieta. 

4. Zryczałtowana dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywana na konto bankowe 
radnego w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 2. Zasady potrąceń z diet w związku z nieobecnością radnego na posiedzeniach rady i jej stałych komisji 
określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVIII/148/11 z dnia 28 grudnia 2011 
roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 r. 



Id: 6579DE0D-7652-4285-B2E3-B8056E9691F4. Podpisany Strona 1

Załącznik  do Uchwały Nr XIX/166/12  

Rady Miejskiej w Pińczowie  

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

Zasady potrąceń z diet radnych Rady Miejskiej w Pińczowie 

1. Radnemu który nie uczestniczy w posiedzeniu Rady lub Komisji której jest członkiem potrąca się 30 % 
kwoty diety za każdą nieobecność. 

2. Potrącenia, o których mowa w pkt.1 niniejszego Regulaminu nie dokonuje się w przypadku, jeżeli 
nieobecność spowodowana była: 

a) wykonywaniem przez radnego ważnych zadań zleconych na podstawie delegacji służbowej wystawionej przez 
Przewodniczącego Rady. 

b) delegowaniem radnego na naradę lub szkolenie na podstawie delegacji służbowej wystawionej przez 
Przewodniczącego Rady. 

c) chorobą radnego, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim. 

d) przyczyną losową uznaną przez Przewodniczącego Rady za usprawiedliwiającą nieobecność. 

3. Podstawą do sporządzenia listy wypłaty diety za dany miesiąc w pełnej wysokości lub pomniejszonej 
o kwotę potrącenia jest lista obecności z posiedzenia Rady lub Komisji potwierdzona przez Przewodniczącego 
Rady z zaznaczeniem wysokości potrąceń. 

4. Czynności techniczno-kancelaryjne związane z udokumentowaniem obecności radnych na posiedzeniach 
rady i jej organów i przygotowanie list wypłaty diet wykonują pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za 
obsługę rady i jej wewnętrznych organów. 
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Uzasadnienie

Po wdrożeniu w życie uchwały okazało sie, że stawka bazowa określona w ustawie budżetowej na rok 2012 
nie uległa zmianie w stosunku do roku 2011 i dlatego niezbędna jest zmiana przedmiotowej uchwały. 


