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Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6-8 oraz ust. 10 ustawy z dnia 8 marca I990 r. 0 samorzqdzie gmirmym (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z péin. zm.), na wniosek Komisji Dorainej do spraw diet radnych

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Na zasadach iz zastrzezenicm wyja,tk6w przewidzianych w niniejszej uchwalc radnemu Rady Miasta
Gliwice (dalej: radny) przysluguje dicta miesiqczna, ktérej podstawq obliczenia stanowi, wskazana
w an. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z péin.
zm.), maksymalna wielokrotnoéé kwoty bazowej okreélonej wustawie budzetowej dla oséb zajmujqcych
kierownicze stanowiska pafistwowe (zwana dalej: podstawq).

§ 2. 1. Z zastrzezeniem postanowiefi § 3 i § 4, wysokoéé diety radnego, zréznicowanq w zaleznoéci od
pelnionej funkcji w Raclzie Miasta Gliwice (dalej: Rada), ustala siq nastqpujqcoz

1) Przewodniczqcy Rady otrzymuje dietg w wysokoéci 100 % podstawy.
2) Wiceprzewodniczqcy Rady oraz przewodniczqcy komisji stalych i przewodniczqcy komisji dorainych Rady

otrzymuja, dietc; w wysokoéci 95 % podstawy.
3) Wiceprzewodniczqcy komisji stalych iwiceprzcwodniczqcy komisji dorainych Rady otrzymujq dietc;
w wysokoéci 90 % podstawy.

4) Pozostali radni otrzymujq dietc; wwysokoéci zaleznej od liczby komisji, do ktérych nalezq, wedlug
nast¢puj:;cych zasad:
a) w przypadku czionkostwa w dwéch lub tzzech komisjach Rady radny otrzymuje dietc; w wysokoéci 85 %
podstawy,

b) w przypadku czlonkostwa w jednej komisji Rady radny otrzymuje dietc; W wysokoéci 75 % podstawy,
c) w przypadku, gdy radny nie jest czionkiem iadnej komisji Rady otrzymuje diet¢ w wysokoéci 30 %
podstawy.

2. W przypadku lqczenia dwéch lub wiqccj funkcji, radnernu przysluguje jedna dicta — najwyzsza
z przypisanych do peinionych przez niego funkcji, zgodnie z zasadami okreélonymi w ust. 1.

3. Dicty za nicpclny miesiqc ustala sic; proporcjonalnic do liczby dni kalcndarzowych, wktérych radny
sprawowai mandat / pelnjl funkcjq.

4. Okresy przyshgiwmlia diet radnym ustala siq nastgpujqcoz
1) Dieta, 0 ktérej rnowa w ust. 1 pkt l-3, przyshlgujc od dnia nastqpnego po dniu wyboru na okrcélonq funkcjq
do ostatnicgo dnia pelnienia funkcj i wlqcznie.

2) Dicta, 0 ktércj mowa w ust. 1 pkt 4 lit. ai b, przyshlguje od dnia nastqpncgo po dniu powolania do skladu
komisji do ostatnicgo dnia czlonkostwa w komisji wlqcznie.

3) Dieta, 0 ktércj mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, przysluguje od dnia nastqpncgo po dnju ztozenia élubowania do
ostatniego dnia pelnienia mandatu radncgo wlqcznic.
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§3. l. Ustalenie diet przyslugujqcych radnym odbywa sio zuwzglodnieniem obccnoéci na sesjach /
posieclzeniach komisji Rady, potwierdzancj kaidorazowo na poclstawie listy obecnoéoi.

2. Z zastrzezeniem treéci ust. 3-5, w przypadku nioobecnoéci radnego na scsji / posiedzcniu komisji Rady,
ustalona zgodnie z trcécia, § 2 dicta ulega pomnicjszaniu odpowiednio o:
1) 20 % ustalonej dicty — za kaidq nieobecnoéé na sesji,
2) 10 % ustalonej dicty — za kaidq nieobecnoéé na posiedzeniu komisji.

3. Dieta radnego nie ulcga obniieniu w przypadku nieobecnoéci radnego na sesji lub posiedzeniu komisji
Rady, wynikajqcej z delegowania radnego przez Przewodniczqcego Rady do innych obowiqzkéw zwiqzanych
z pchflcnicm mandam.

4. Nieobecnoéé na posicdzcniu komisji, zwoiancj w czasie przerwy w sesji Rady, nie powoduje obnizenia
wyplacanej diety, jeéli powodem tej nieobecnoéci byla nieobecnoéé na sesji.

5. Nieobecnoéé na wspolnym posiedzcniu dwoch lub wiqccj komisji Rady powoduje obnizenic diety za
nieobecnoéé na posiedzeniu tylko jcdncj komisji.

§4. 1. Gdy radny czasowo nie wykonuje czynnoéci zwiqzanych z pelnieniem mandatu, zobowiqzany jest
pisenmie powiadomié o tyrn fakcic Przewodniczqcego Rady podajqc okres, w lctorym czynnoéci takie nie byly
lub nie bqdq wykonywane.

2. Powiadomienie, oktérym mowa w ust. l, nalczy przedioiyé Przewodniczqcemu Rady najpééniej
wostatnim dniu miesiqca, ktorego taka sytuacja dotyczy. Przcwoclniozqcy Rady swoje powiadomienie
przedldada, w okrcélonym w zdaniu 1 terminie, wlaéciwemu Wiceprzewodniczqcemu Rudy, wedhlg zasad
pierwszcfistwa okreélonych w § 5 ust. 3.

3. W przypadku, gdy czasowe niewykonywanic czynnoéci zwiqzanych z pelnieniem mandatu, o ktérym
mowa w ust. l i 2, trwa pekny miesiqc, dieta za dany miesiqc nie przysluguje.

4. W przypadku, gdy czasowe niewykonywanie czynnoéci zwiqzanych zpelnieniem mandatu, 0 ktorym
mowa wust. 1 i2, 11-wa niepelny miesiqc, dietq za dany okres ustala siq zgodnie zzasadq okreélonq w§
2 ust. 3 oraz irmyrni postanowieniami niniejszcj uchwaly.

§5. 1. Naleznoéci przystugujqce z tytuiu podrozy sluibowych radnych regulowane sq aktuahfle
obowiqzujqcymi przcpisami prawa wydanymi na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy zdnia 8 rnarca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z poin. zm.).

2. Ustala siq stawki zwrotu kosztow przcjazdu radnego, w ramach podrozy stuzbowej, pojazdcm
samochodowym niebqdqcym wlasnoéciq miasta za jeden kilomctr przebiegu w wysokoéci stawck okreélonych
jako maksymalne wprzepisach rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celéw Sh.lZb0WyCh samochodow
osobowych, motocykli imotorowerow niebqdqcych wlasnosiciq pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 2'7,
poz. 271 z poin. zm.).

3. Polcccnie wyjazdu sluzbowego radnego podpisuje Przewodniczqcy Rady. Uprawnionym do
podpisywania polecenia wyjazdu shlzbowego dla Przewodniczqcego Rady jest najmlodszy wickicm
Wiceprzewodniczqcy Rady. W przypadku nieobecnoéci najmtodszego wiokicm Wicepxzewodniczqcego Rudy
uprawnieni do podpisywania polecenia wyjazdu sluzbowego dla Przewodniczqcego Rady sq kolejni
Wiocprzewodniczqcy Rady, zgoduie z kolcjnoéciq od najmiodszcgo do najstarszego.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza siq: Prezydentowi Miasta Gliwice.

§7. Traci moc uohwala nr III/38/2002 Rady Miejskiej W Gliwicaoh z dnia I9 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania dict dla radnych oraz zwrotu kosztow podrozy sluibowych radnych wraz z joj
poiniojszymi zmianami oraz uchwaia nr XXXII/684/2021 Rady Miasta Gliwice zdnia I6 grudnia 2021 r.
w sprawie powoiania Komisji Dorainej do spraw diet radnych. Przewodnlczqcy Kumisji Doratnlej

§ 8. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2022 r. ejiltrgvéfiet radnycrid
Knzysztof S. Grochalski Gab“! 5°dzi°°h
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Uzasadnienie
Rada Miasta Gliwice w cclu wypracowania trcslci niniejszej uchwaly, na sesji w dniu 16 grudnia 2021 r.

podjola uohwalq: w sprawie powolania Komisji Dorainej do spraw dict radnych (dalej: Komisja). Komisja
obradowaia w sposob jawny na posiedzcniach w dniach 20 i 21 grudnia 2021 r. oraz 10i 11 stycznia 2022 r.
Woelu zapewnienia transparontnoéci prac nad niniejszq uchwalq informacje o terminie imicjscu posiedzefi
Kornisji publikowano byly wBiulctynie Infonnacji Publicznej UM. Podozas prac nad projektem uchwaly
czlonkowie Komisji wspolpracowali z pracownikami Biura Rady Miasta Gliwice oraz z radcq prawnyrn, co
mialo na oclu zapewnienie zgodnoéci z prawem przcdkladanego Radzic Miasta Gliwice projektu.

Przygotowany projekt uchwaly uwzglqdnia istniejqcq wczeéniej trcéé uchwaly Rudy Miasta Gliwice
w sprawie ustalenia zasad przyznawania dict dla radnych oraz zwrotu kosztéw podrozy sluzbowych radnych,
rozwiqzania przyjqte juz w innych miastach, jak rowniei kwcstic poruszane
w aktualnych rozstrzygniociach nadzorczych Wojewody élqskiego w odniesieniu do uchwal podjgtych przcz
rady innych gmin (w szczcgélnoéci zastosowano zroimicowanie wysokoéci diet od pehfionych przez radnych
funkcji oraz mechanizm majqcy zastosowanie w przypadku braku pclnicnia funkcji przez radncgo przez
dluzszy czas). W uchwale okreélono przypadek, w ktfnym radny nie jest czlonkiem zadnej komisji Rady, co
mozc micé miejsce na przyklad od momentu zlozcnia élubowania do momentu powohmia radncgo do komisji
Rady.

Przedioizona Radzie Miasta Gliwicc propozycja uchwaly ma na celu réwniez dostosowauie zasad wypkat
dict do aktualnie obowiqzujqcych przepisow prawa.

Przewodniczqcy Komlsji Dorainiej
do sppaw diet radnych

(boéwuu)/\.
Gabriel Bodzioch
1 5. STY. 2022
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