
UCHWAŁA NR V/30/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych

Na podstawie art.25 ust.4 , ust.6 i ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujacych radnemu gminy (Dz.U.2000 r., Nr 61, poz. 710) Rada Miejska 
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala dla radnych dietę za udział w pracach organów gminy (obradach sesji, prace w komisjach)                  
a także prace w zespołach powołanych przez organy gminy lub za prace wykonane na zlecenie organów gminy 
w wysokości:

1) wiceprzewodniczącego rady - 19% 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 (t.j.Dz. U. 
z 2018r., poz. 2288 z późn.zm.)

2) przewodniczących komisji stałych, komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji - 18% kwoty 
bazowej określonej w pkt.1

3) wiceprzewodniczących komisji stałych, komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji - 17% 
kwoty bazowej określonej w pkt.1

4) radnych pracujacych w komisjach stałych, komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji - 16% 
kwoty bazowej określonej w pkt.1.

§ 2. 

Ustala miesięczną zryczałtowaną dietę dla przewodniczącego rady miejskiej w wysokości 75% kwoty 
bazowej określonej w §1 pkt.1.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXXI/211/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009 roku 
w sprawie ustalenia diet dla radnych.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 roku.
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji

w radzie. Wysokość miesięcznej diety nie przekracza maksymalnej wysokości diety określonej w ustawie i

rozporządzeniu cytowanych w podstawie prawnej uchwały. Niniejsza uchwała jest wynikiem stanowiska

radnych i uwzględnia ilości zwoływanych posiedzeń komisji i sesji , co nakłada na radnych zwiększoną

ilość obowiązków i powoduje trudność w częstym zwalnianiu się z pracy. Zaproponowany wzrost diet

zrekompensuje utracone zarobki z tytułu nieobecności w pracy.
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