
                                          

Uchwała Nr  XXXVI/190/2013 

    Rady Gminy Rozdra żew  

    z dnia 30 grudnia 2013r.  

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysoko ści diet oraz zasad zwrotu 

kosztów podró ży słu żbowych radnych Rady Gminy Rozdra żew    

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności 

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800, 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr XXVII/150/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rady Gminy Rozdrażew dokonuje się następującej zmiany: w §3 po ust. 2 dodaje się  ust. 3 

w brzmieniu: 

 

„Gdyby należność dla radnego z tytułu diet wyliczona zgodnie z uchwałą za dany miesiąc 

kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety, określony w obowiązujących przepisach, 

radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu.”  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       Przewodniczący Rady Gminy 

       Artur Jakubek  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U 

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych w wysokości uchwalonej przez Radę. Na podstawie art. 25 ww. ustawy Rada 

Ministrów określa dopuszczalną wielkość diet dla radnych. Wysokość diet przysługujących 

radnemu nie może przekroczyć w gminie poniżej 15 tys.  mieszkańców w ciągu miesiąca 

łącznie 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                    

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707 oraz                       

z 2012 r. poz. 1456).  

 

W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr XXVII/150/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku 

wysokość diet radnych ustalono w postaci wartości procentowej od kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, które ulega corocznym zmianom. 

 

Dla zachowania spójności zapisów uchwały Rady z limitami ustawowymi, bez konieczności 

korygowania zasad naliczania diet, w przypadku wzrostu wynagrodzenia minimalnego, 

proponuje się wprowadzić do uchwały XXVII/150/2009 zmianę sprecyzowaną 

w przedłożonym projekcie uchwały. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

        Artur Jakubek  

 

 


