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_ RADY MIASTA GLIWICE

I. -_l z dnia .................. .. 2022 r.

W sprawie ustalcnia zasad przyznawania diet radnym oraz Zwrotu kosztfiw podrély slulbowych radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6-8 oraz ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gmirmym
(t._j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z péin. zn1.), na wniosek Komisji Dorainej do spraw diet radnych

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Na zasadach iz zastrzezeniem wyjqtkéw przcwidzianych w niniejszej uchwale radnemu Rady Miasta
Gliwice (dalej: radny) przysluguje dicta miesiqczna, ktérej podstawq obliczenia stanowi, wskazana
W art. 25 ust. 6 ustawy zdnia 8 marca I990 r. 0 samorzqdzie gmirmym (t.j. Dz. U. z2022 r., poz. 559 z pdin.
zm), maksymalna wielokrotnoéé kwoty bazowej okreélonej w ustawie budzetowej dla osdb zajmujqcych
kierownicze stanowiska paflstwowe (zwana dalej: podstawq).

§2. I. Z zastrzezeniem postanowiefi § 3, § 4 i § 5, wysokoéé diety radncgo, zréznicowana, w zalcznoéci od
pelnionej funkcji w Radzie Miasta Gliwice (dalej: Rada). ustala sic; nast¢pujz;co:

1) Przewodniczqcy Rady otrzymuje dietz; w wysokoéci 100 % podstawy.
2) Wiceprzewodniczqcy Rady oraz przewodniczqcy komisji staiych iprzewodniczqcy komisji dorainych

Rady otrzymujq diets; w wysokoéci 95 % podstawy.
3) Wiceprzewodniczgcy komisji stalych iwiceprzewodniczqcy komisji dorainych Rady otrzymujg dietep

w wysokoafici 90 % podstawy.
4) Pozostali radni otrzymujq dietq: wwysokoéci zaleznej od liczby komisji, do ktdrych nalezq, wedlug

nastqpujqcych zasad:
a) w przypadku czlonkostwa w dwéch lub trzech komisjach Rady radny otrzymuje diet¢ w wysoko§ci 85 %

podstawy,
b) w przypadku czlonkostwa wjednej komisji Rady radny otrzymuje dicta; w wysokoéci 75 % podstawy,
c) w przypadku, gdy radny niejest czlonkiem Zadnej komisji Rady otrzymuje dietr; wwys0ko.§ci 30 %

podstawy.
2.W przypadku hczenia dwéch lub wiqcej funkcji, radnemu przysluguje jedna dicta - najwyzsza

z przypisanych do pelnionych przez niego funkcji, zgodnie z zasadami okreélonymi w ust. 1.
3. Diety za niepelny miesiac ustala sic; proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w ktérych radny

sprawowal mandat / pelnii funkcjq.
4. Okresy przyslugiwania diet radnym ustala si§ nastmppuj qco:

I) Dieta, 0 ktérej mowa w ust. l pkt l-3, przysluguje od dnia nastdpnego po dniu wyboru na okrefilonq funkcjq
do ostamiego dnia pelnienia funkcji wlqcznie.

2) Diem, 0 ktdrej mowa w ust. I pkt 4 lit. a i b, przyshlguje od dnia nastqpnego po dniu powolania do skiadu
komisji do ostatniego dnia czionkostwa w komisji whcznie.

3) Dieta, 0 ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, przysluguje od dnia nastqpnego po dniu zlozenia élubowania do
ostatniego dnia pelnicnia mandatu radncgo wlqcznic.
§3. 1.Ustalenie diet przysiugujqcych radnym odbywa sin; zuwzglqdnieniem obecnoéci na sesjach /

posiedzeniach komisji R:-1dy, potwierdzanej kazdorazowo na podstawie listy obecnoéci.
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2. Z zastrzezeniem treéci ust. 3-5, w przypadku niwbecnofici radnego na sesji / posiedzeniu komisji Rady,
ustalona zgodnie z trcéoiq § 2 dieta ulega pomniejszeniu odpowicdnio o:

1) 20 % ustalonej diety — za kazdq nieobecnoéé na scsji.
2) 10 % ustalonej diety — za kazdq nieobecnoéé na posicdzcniu komisji.

3. Dieta radnego nie ulega obnizeniu w przypadku nieobecnoéci radnego na sesji lub posiedzeniu komisji
Rady, wynikajqcej z delcgowania radnego przez Przewodniczqcego Rady do innyoh obowiqzkdw zwiqzanych
z pelnieniem mandatu.

4. Nieobccnoéé na posiedzeniu komisji, zwoianej w czasie przerwy w sesji Rady, nie powoduje obnizenia
wypiacanej diety,jeéli powodem tej nieobecnoéci byla nieobecnoéé na scsji.

5. Nieobecnoéé na wspélnym posiedzeniu dwoch lub wiqcej komisji Rady powoduje obnizenie diety za
nieobecnoéé na posiedzeniu tylko jednej komisji.

§4. 1. Gdy radny czasowo nie wykonujc czynnoslci zwiqzanych zpemieniem mandatu, zobowiqzany jest
pisemnie powiadomié o tym fakcie Przewodniczqcego Rady podajqc okres, w ktérym czynnosici takie nie byiy
lub nie bqdq wykonywane.

2. Powiadomienie, oktorym mowa wust. 1, nalezy przediozyé Przewodniczqcemu Rady najpoiniej
wostatnim dniu miesiqca, ktérego taka sytuacja dotyczy. Przewodniczqcy Rady swoje powiadomienie
przedklada, wokreélonym wzdaniu 1 terminie, wlaéciwcmu Wiceprzewodniczqcemu Rady, wedhlg zasad
pierwszefistwa okreélonych w § 6 ust. 3.

3. W przypadku, gdy czasowe niewykonywanie czynnoéci zwiqzanych 2 pelnieniem mandatu, o ktorym
mowa w ust. I i 2, lrwa pehly miesiqc, dicta 211 dany miesiqc nie przysluguje.

4. W przypadku, gdy czasowc niewykonywanie czyrmoéci zwiqzanych zpetnieniem rnandatu, 0 ktorym
mowa wust. I i2, trwa niepelny miesiqc, dietg za dany okres ustala sis; zgodnie zzasada, okreélona,
w § 2 ust. 3 oraz innymi postanowieniami niniejszej uchwabh

§S.1.W przypadku, gdy wdanym miesiqcu nie odbqdzie sin; sesja Rady, ustalona zgodnie ztreéciq
§ 2 dicta ulcga pomniejszeniu o 20 %.

2. W przypadku, gdy w danym miesiqcu nie odbqdzie si¢ posiedzenie iadnej z komisji Rady, do ktdrych
nalezy radny, ustalona zgodnie z treécig § 2 dicta ulega pomniejszeniu 0 10 %.

3. W przypadku zbiegu okolicznoéci okreélonych wust. 1 i2, okreélone tam wskainiki procentowe
obnizenia diety sumuja, si¢.

§6. 1. Naleznoéci przyslugujqce ztytulu podrozy siuzbowych radnych regulowane sq aktualnie
obowiqzujqcymi przepisami prawa wydanymi na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 Z péin. zm.).

2. Ustala siv; stawki zwrotu kosztéw przejazdu radnego, w ramach podrozy sluzbowej, pojazdem
samochodowym niebqdqcym wlasnoéciq miasta za jeden kilometr pmebiegu w wysokoéci stawek olcresilonych
jako maksymalne wprzcpisach rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktuny zdnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celéw sluzbowych samochodéw
osobowych, motocykli imotoroweréw niebodqcych whasnoécia, pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27.
poz. 271 2 poin. zm.).

3.Polccenie wyjazdu sluzbowego radnego podpisuje Przewodniczqcy Rady. Uprawnionym do
podpisywania polecenia wyjazdu s%u2bowego dla Przewodniczqcego Rady jest najmlodszy wiekiem
Wiceprzewodniczqcy Rady. W przypadku nieobecnoslci najmlodszsgo wiekiem Wiceprzewodniczqcego Rady
uprawnieni do podpisywania polccenia wyjazdu siuzbowego dla Frzewodniczqcego Rady sq kolejni
Wiceprzewodniczqcy Rady, zgoclnie Z kolojnoéciq od naj mlodszego do naj starszego.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza sic; Prezydentowi Miasta Gliwicc.
§8. Traci moo uchwala nr Ill/38/2002 Rady Miejskiej W Gliwicach zdnia 19 grudnia 2002 I‘. W sprawie

ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztdw podrdzy siuzbowych radnych wraz zjej
péinicjslymi zmianami.
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§ 9. Traci moo uchwala nr XXXII/684/2021 Rady Miasta Gliwice zdrlia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
powolania Komisji Dorainej do spraw dict radnych.

§ I0. Uchwala wchodzi w zycie zdniem podjocia zmocq obowiqzujaca od 1 marca 2022 r. zwyjqtkiem
§ 9, ktory wchodzi w Zycie z dniem podjocia.

Przewodniczqcy Komisji Dorainej
do spraw diet radnyrxh
Qabnd @>a5v0c\

Gabriel Bodzioch
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Uzasadnienie
Rada Miasta na sesji w dniu 20 stycznia br. podjola uchwak; nr XXXIII/704/2022 w sprawie ustalcnia

zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztow podrdzy sIuzbowych radnych. Wojewoda stwicrdzil
niewaznoéé taj uohwaly w rozstrzygniociu nadzorczym z dnia 24 Iutego br.

W celu wyeliminowania nicprawidlowoéci, wskazanej przez Wojcwodg, w niniejszym projekcie
wprowadza sio jednq zmiaru; w stosunku do uchwaly podjotej W styczniu br., pologajqcq na dodaniu do
treéci uchwaly paragrafu 5.

Przewodniczqcy Komisji Doraincj
do sprgw diot radnyqh
<3.» N0 (Zw&M<I~

Gabriel Bodzioch
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