
UCHWAŁA NR XIII/113 /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym 
Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy 

(Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Radnym Rady Miejskiej Borku Wlkp. ustala się następujące zryczałtowane diety 

miesięczne:

1) dla przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 1050,00 zł;

2) dla wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w wysokości 750,00 zł;

3) dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w wysokości 750,00 zł;

4) dla członków Komisji Rewizyjnej w wysokości 660,00 zł;

5) dla przewodniczących Komisji Rady w wysokości 660,00 zł;

6) dla pozostałych radnych w wysokości 600,00 zł.

2. Diety określone w § 1 ulegają obniżeniu o 20% za każdą nieobecność na sesji oraz 

posiedzeniach komisji.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od 

której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc 

ustala się proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, przyjmując jeden dzień pełnienia 

funkcji za 1/30 wysokości diety.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub 

zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym miesiącu 

prawo do diety proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, w którym sprawował on 

funkcję radnego.



5. Sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 4 stosuje się również w przypadku upływu 

kadencji rady lub rozpoczęcia kadencji rady w trakcie miesiąca.

§ 2. I. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

2. Wypłata diet za okres każdego miesiąca rozliczeniowego następuje z dołu najpóźniej do 

5-dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

3. Do wypłaty diety proporcjonalnej, o której mowa w §1 ust. 3 i 4 przyjmuje się 1 dzień 

pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety.

4. Podstawą naliczania diet stanowią listy obecności z posiedzeń sesji i komisji Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.

§ 3. Traci moc uchwala Nr 11/19/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2002 

roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy Borek Wlkp. oraz 

ustalenia limitu kilometrów na używanie do celów służbowych samochodów osobowych nie 

będących własnością pracodawcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.
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Opracowała.

Wiesława Wójcik



UZASADNIENIE

UCHWAŁY NR XIII/41?) /2019

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Zgodnie z art. 25 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym : „ Na zasadach ustalonych przez radę 

gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych ” .

W § 1 projektu uchwały określona została kwotowo wysokość diet radnych gminy biorąc pod 

uwagę pełnioną funkcję radnego w radzie i komisjach rady .


