UCHWALA NR X/72/2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym
Rady Miasta Lubartów

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U z 2000 r. Nr 61,
poz. 710) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§

l

1. Radnemu Rady Miasta Lubartów, za udział w pracach Rady i jej komisjach, przysługuje miesięczna
dieta w formie zryczałtowanej w wysokości zależnej od funkcji pełnionych w organach Gminy.
2. Za podstawę do ustalania wysokości diety, o której mowa w ust 1, przyjmuje się kwotę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 847).

§2
l.

Radnemu, w związku z pełnioną funkcją, przysługuje miesięczna dieta w następującej wysokości:
l) dla nie pracującego w komisji stałej Rady - 30% podstawy, o której mowa w § 1 ust 2;
2) dla pracującego w jednej komisji stałej Rady - 35% podstawy, o której mowa w § 1 ust 2;
3) dla pracującego w dwóch komisjach stałych Rady - 45% podstawy, o której mowa w § 1 ust 2;
4) dla Przewodniczącego komisji stałej Rady - 55% podstawy, o której mowa w § l ust 2;
5) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 55% podstawy, o której mowa w § l ust 2;
6) dla Przewodniczącego Rady - 75% podstawy, o której mowa w § 1 ust 2;
7) dla członka komisji doraźnej Rady dietę powiększa się o 5% podstawy, o której mowa w § 1 ust 2
za miesiąc, w którym komisja pracowała.
2. W przypadku pełnienia funkcji Przewodniczącego
komisji Rady przez Przewodniczącego
lub
Wiceprzewodniczącego Rady przysługuje mu dieta w wysokości określonej dla Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Wysokość diet określonych w ust. 1 nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety
przysługującej radnemu zgodnie z Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U Nr 61, poz. 710).
§3
l.
2.

W przypadku nieobecności na sesji Rady należną radnemu dietę pomniejsza się o 30%.
W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji należną radnemu dietę pomniejsza się
010%.
3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji jej Przewodniczącego,
potrąconą mu za tą
nieobecność kwotę przekazuje się prowadzącemu obrady Wiceprzewodniczącemu.
4. Nieobecność radnego, wynikająca z delegowania przez Przewodniczącego Rady do wykonywania
innych czynności związanych z pełnieniem funkcji w Radzie, nie powoduje zmniejszenia wysokości
przysługującej miesięcznej zryczałtowanej diety.
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§4
Podstawą zmniejszenia miesięcznej zryczałtowanej diety, o której mowa w § 1 ust l, są listy
obecności radnych na sesjach, potwierdzone przez Przewodniczącego
Rady lub, w razie jego
nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady oraz na posiedzeniach komisji Przewodniczącego komisji
lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego komisji.

§5
1. Dieta w formie ryczałtu miesięcznego za miesiąc poprzedni, wypłacana będzie do dnia 5 każdego
miesiąca w kasie Urzędu Miasta lub przekazana na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
2. Kwoty diet do wypłaty, powstałe po przeliczeniu
zgodnie z zasadami określonymi
w § 2 zaokrągla się do pełnych złotych według zasad przyjętych w rachunkowości.
3. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji Rady w innym terminie niż pierwszy dzień
miesiąca wysokość należnej diety oblicza się proporcjonalnie do ilości dni przepracowanych przez
radnego.
§6
Traci moc uchwała Nr VIII/61/03 Rady Miasta Lubartowa z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie
określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartowa.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2019 roku.
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