Uchwała Nr III/16/18
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo
oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego
do celów służbowych przez radnego Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością
Gminy – Miasto Działdowo.
Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.
U. Nr 61, poz. 710) i § 5 ust. 3 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. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miasta
Działdowo uchwala, co następuje :
§1. Radni Rady Miasta otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.
§2. 1. Radnym za udział w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji stałych tej Rady
przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna, w wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady - 125%,
2) dla wiceprzewodniczącego Rady - 99%,
3) dla przewodniczącego stałej komisji Rady - 88%,
4) dla radnego – członka komisji stałej Rady - 77%
- 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.
2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o
najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów.
3. Uprawnionym, o których mowa w ust. 1, za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta, w
posiedzeniu komisji stałej tej Rady, potrąca się 25 % przysługującej diety.
4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do tych przypadków nieobecności, w czasie
których uprawnieni, wymienieni w ust. 1 pkt 1 – 4, wykonywali inne obowiązki związane
z realizacją przez Radnych lub przez Radę zadań statutowych, bądź zostali delegowani na
szkolenia, seminaria, spotkania, uroczystości, itp.
§ 3. 1.W przypadku niemożności :
1) pełnienia obowiązków przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
2) wykonywania mandatu radnego
- przez okres dłuższy niż jeden miesiąc nie wypłaca się zryczałtowanej diety miesięcznej.
2. W przypadku pełnienia w zastępstwie przez :
1) wiceprzewodniczącego Rady Miasta obowiązków przewodniczącego tej Rady,
2) zastępcę przewodniczącego komisji stałej Rady Miasta obowiązków przewodniczącego tej
komisji
- przez okres co najmniej jednego miesiąca, przysługuje tym osobom zryczałtowana dieta
miesięczna w wysokości należnej osobom zastępowanym.
§ 4. Radnym za udział w każdym posiedzeniu komisji doraźnej powołanej przez Radę Miasta
przysługuje dieta w wysokości :
1) dla przewodniczącego komisji - 25 %
2) dla członka komisji – 16 %
- kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1.
§ 5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
75 % maksymalnej wysokości diety, określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym.

§ 6. 1. Należności, o których mowa w treści niniejszej uchwały, wypłacane są z budżetu
Gminy – Miasto Działdowo w kwotach zaokrąglonych w górę do pełnych złotych.
2. Przy realizacji potrąceń, o których mowa w § 2 ust. 3, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
§ 7. Uprawnionym, o których mowa w § 2 ust. 1, należności wypłacane są w terminie do 10
każdego następnego miesiąca.
§ 8. Radnemu, który uzyskał zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem
samochodowym, nie będącym własnością Gminy – Miasto Działdowo, przysługuje zwrot
kosztów przejazdu, według następujących stawek za 1 km przebiegu:
1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900cm3– 0,37 zł;
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,60 zł.
§ 9. Tracą moc :
1) Uchwała Nr XIII/137/03 Rady Miasta Działdowo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo i dla
przewodniczących zarządów osiedli – organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy – Miasto Działdowo oraz określenia stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego
Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy – Miasto Działdowo;
2) Uchwała NrXVI/153/04 z dnia 26 lutego 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo i dla
przewodniczących
zarządów
osiedli-organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo oraz określenia stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez-radnego
Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy-Miasto Działdowo;
3) Uchwała Nr III/33/06 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wydawania
poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Miasta Działdowo;
4) Uchwała Nr XXI/243/08 z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo i dla
przewodniczących zarządów osiedli – organów wykonawczych jednostek
pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo oraz określenia stawek za jeden kilometr
przebiegu pojazdu samochodowego użytego do celów służbowych przez radnego
Rady Miasta Działdowo nie będącego własnością Gminy-Miasto Działdowo;
5) Uchwała Nr XXXIX/357/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i
wysokości diet dla radnych Rady Miasta Działdowo i dla przewodniczących zarządów
osiedli – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo
oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego
do celów służbowych przez radnego Rady Miasta Działdowo niebędącego własnością
Gminy-Miasto Działdowo;
6) Uchwała Nr VI/37/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet
dla radnych Rady Miasta Działdowo i dla przewodniczących zarządów osiedli –
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo oraz
określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego użytego do
celów służbowych przez radnego Rady Miasta Działdowo niebędącego własnością
Gminy-Miasto Działdowo;
7) § 3 uchwały Nr XIII/103/15 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym
zarządów osiedli-organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy-Miasto
Działdowo przysługują diety.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

