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UCHWAŁA NR VIII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku 
w sprawie: zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 
lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r., Nr 61, 
poz. 710) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie: zasad 
ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się miesięczne diety zryczałtowane w następujących procentowych 
wysokościach, odniesionych do maksymalnej wysokości ryczałtu określonej w § 1 niniejszej uchwały: 

1) Przewodniczący Rady Miejskiej - 47%, 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 35%, 

3) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej - 31%, 

4) Radny Rady Miejskiej - 25%." 

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " Wysokość miesięcznych diet zryczałtowanych, o których mowa w § 2, 
ulega każdorazowo obniżeniu o: 

1) 50% - gdy radny nie jest członkiem żadnej Komisji, 

2) 25% - gdy radny jest członkiem tylko jednej Komisji, 

3) 15% - za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji Rady, 

4) 10% - za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, 

5) 10% - za każde opuszczenie bez usprawiedliwienia w trakcie trwania sesji Rady, posiedzenia Komisji, której 
radny jest członkiem lub rażące spóźnienie odnotowane odpowiednio przez Przewodniczącego Rady lub 
Przewodniczącego Komisji na liście obecności z tego posiedzenia. 

3. Nieobecność usprawiedliwiona powinna być potwierdzona przez Przewodniczącego Rady lub 
Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady, albo Przewodniczącego Komisji, której radny jest członkiem na 
liście obecności z tego posiedzenia. 

4. Usprawiedliwiona nieobecność radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji nie powoduje obniżenia diety. 

5. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się nieobecność z powodu: 

a) pogrzebu członka najbliższej rodziny, stwierdzone aktem zgonu, 

b) pobytu w szpitalu, sanatorium leczniczym lub przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, stwierdzone odpowiednim 
zaświadczeniem lekarskim, 

c) przebywania na wyjeździe służbowym w związku z pełnioną funkcją radnego, 

d) wystąpienia przypadku losowego, np. pożar, powódź, klęska żywiołowa itp. 

6. Za rażące spóźnienie uważa się spóźnienie na posiedzenie Rady lub Komisji przekraczające 30 minut od 
rozpoczęcia posiedzenia do chwili przybycia radnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 maja 2011 roku. 
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Uzasadnienie

Uchwałą nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku Rada Miejska w Żarowie 
określiła zasady ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów. Na 
podstawie art. 25 ust. 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 1 cytowanej na wstępie uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie radnemu Gminy Żarów przysługuje miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości nie 
przekraczającej 50% półtorakrotności kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Powyższa kwota, w stosunku do ubiegłego roku uległa 
zmniejszeniu i wynosi zgodnie z obecną ustawą budżetową 1.766,46 zł. W związku ze zmniejszeniem kwoty 
bazowej proponuje się następujące stawki procentowe. Proponuje się również zmianę wysokości procentowych 
obniżeń miesięcznych diet zryczałtowanych oraz wprowadza się zapis określający nieobecność 
usprawiedliwioną. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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