
UCHWAŁA NR VI/62/19
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie diet radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506) w związku z Rozporządzeniem 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, że maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu w ciągu miesiąca nie może 
przekroczyć 100 % wartości diety ustalonej w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin 
do 100 tysięcy mieszkańców.

2. Wysokość diety przysługującej w ciągu miesiąca wynosi:
1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 100% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów,
2) dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – 88% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów,
3) dla przewodniczących komisji Rady Miejskiej – 75% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów,
4) dla zastępców przewodniczących komisji Rady Miejskiej – 66% wartości diety ustalonej przez Radę 

Ministrów,
5) dla pozostałych radnych – 57% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów.

3. Radni powołani w skład Komisji Rewizyjnej otrzymują dodatek w kwocie stanowiącej 15% diety 
radnego niepełniącego dodatkowych funkcji w radzie.

§ 2. 1. W przypadku pełnienia kilku funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta w wysokości równej 
najwyższej z diet przysługujących za pełnienie poszczególnych funkcji.

2. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji wiążącej się z podwyższeniem diety, odwołania 
radnego z funkcji oraz rozpoczęcia lub zakończenia pracy w komisji stałej, dietę radnego oblicza się 
proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania funkcji oraz pracy w komisji stałej.

§ 3. 1. Radni powołani uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa w skład komisji doraźnej otrzymują 
dietę miesięczną powiększoną o kwotę stanowiącą 20% diety radnego niepełniącego dodatkowych 
funkcji w radzie.

2. Radny będący przewodniczącym tej komisji otrzymuje dietę miesięczną powiększoną o 35% diety 
radnego niepełniącego dodatkowych funkcji w radzie.

3. Na wniosek przewodniczącego komisji rada może zmniejszyć dietę członków komisji doraźnej.
§ 4. Podstawę naliczenia diet stanowią listy obecności, podpisane przez radnych biorących udział 

w sesji lub komisji, potwierdzone następnie podpisem przez odpowiednio, przewodniczącego rady lub 
przewodniczącego danej komisji.

§ 5. 1. Nieobecność radnego na sesji powoduje zmniejszenie diety o 25 %.
2. Nieobecność na posiedzeniach komisji powoduje zmniejszenie diety:

1) o 12,5 % w przypadku jednej nieobecności,
2) o 25 % w przypadku dwóch lub więcej nieobecności w danym miesiącu.

§ 6. Wyłączną podstawę do usprawiedliwienia nieobecności radnego na sesji Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa lub posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Dzierżoniowa stanowi wykonywanie czynności 
wynikających z pełnienia mandatu radnego na pisemne polecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 7. Wypłata diet następuje w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
diet radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Darakiewicz
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