
UCHWAŁA Nr 166/)fil/201 1

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 grudnia 20'1 1 roku

w sprawie: określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady
Miejskiej Sierpca i przewodniczących 7arządów osiedli oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych'

Na podstawie ań. 25 ust. 4 i aft. 37b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t1. z2001r' Nr'142' poz. 1591 zezm.\ i $ 13 pkt 1-4 oraz

$ 70 pkt 4 i 5 - uchwały RM Sierpca Nr 295XXXV/2009 z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta i obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Miasta

Sierpca, Rada Miejska Sierpca uchwala co następuje:

s 1.

1. Za podstawę naliczenia diet _ w formie zryczaftowanej - dla Radnych Rady
Miejskiej Sierpca i Pzewodniczących Zarządów osiedli miasta Sierpca
przyjmuje się minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę, przysługujące
pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy określone
w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, zwane dalej ,,najniższym
wynagrodzeniem".

2. Wysokośó zryczaftowanĄ miesięcznej diety dla radnych za udział
w posiedzeniach rady, komisjach stałych i doraźnych oraz zespołach
powołanych pzez Radę Wynosi:
- dla przewodniczącego Rady - 1320ń nĄniŻszego wynagrodzenia,
_ dla zastępcóW przewodniczącego Rady - 120o/o nĄniŻszego wynagrodzenia,
_ dla pzewodniczących stałych komisji Rady - 1007o najniższego

wynagrodzenia,
- dla pozostałych radnych _ 80% najniższego wynagrodzenia.

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla p rzewod n |czących zarządów
osiedli z tf ułu udziału w sesjach Rady, posiedzeniach komisji stałych
i doraŹnych wynosi 40% najniższego wynagrodzenia.
Przysługujące diety wypłaca się w kwocie zaokrąlonej do 1 złotego na koniec
miesiąca.

s2.
Ustala się dietę szkoleniową dla radnych obejmującą ałrot kosŹów podróŻy
oraz kosztów uczestnictwa W szkoleniu (czesne, noclegi)' jeżeli pzedmiotem
szkolenia są sprawy związane bezpośrednio z wykonywaniem mandatu
radnego.
Warunkiem puyznania i wypłacenia diety, o któĘ mowa w pkt 1 jest
wcześniejsze uzyskanie przez radnego zgody Przewodniczącego Rady.
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4.
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s3.

Traci moc uchwała nr 55Nllll2011 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 30 marca 2011r'
w sprawie określenia wysokości izasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej
sierpca i p rzewod n icz ących zarządów osiedli oraz zwrotu kosźów podróży
służbowych.

s4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

s5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia' z mocą obowiązującą od 01 .01.2012r.

DNlczĄe Y



Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu urealnienie wysokości diety przysługującej przewodniczącemu
RM w stosunku do maksymalnej Wysokości diety jaka może pzysługiwaÓ radnemu.

Zgodnie z alt' 25 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym wysokość diet pzysługujących
radnemu nie może pzekroeyć W ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe'
Kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową na rok 2011 dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe wynosi 1766'46zł. ProjeK budżetu na 2012r' zawiera kwotę bazową
w niezmienionej wysokości.

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wysokości diei
pzysługujących radnemu gminy - radnemu gminy od 'l stys. do 100 tys. mieszkańców
pzysługuje dieta w wysokości 75% maksymalnej wysokości diety.
Kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona na rok 2011 wynosi 1 386'00zł
Kwota minimalnego Wynagrodzenia ustalona na rok 2012 Wynosi { 500'002ł.

Biorąc powyższe pod uwagę maksymalna kwota diety radnego RM Sierpca nie może
przekroczyć w 2o12r. 1987,27zł' - tj. 1'5 krotnoŚć kwoty bazowej z ustawy budżetowej -
2 649'69 x 75% maksymalnej wysokości diety.
140o/o x 1500zł = 21oozł - pŻekroczenie dopuszczalnej kwoty przy diecie
pzewodniczącego RM Sierpca wynosiłoby 112,73zł.
Z dniem 01'01.2012r. proponuje się więc dietę pzewodniczącego RM w wysokości 132o/o
nainiższego wynagrodzenia tj. 1 980'00zł.

diet radnvch RM Sierpca oraz pŻewodniczących zarządów osiedli:
Wysokość diety obecnie Wysokość diety

od 0'1.0{.2012r.
Przewodniczący RM -1 40%
n.w.
Proponowane 1 32o/o n.w,

'l94ozł 21oozł

19802ł
Zastępca pzewodniczącego
RM- 1 20olo n.w.

1663zł 1800zł

Przewodniczący stałych
komisii RM - 100% n.w.

13862ł 1500zł

Pozostali radni RM - 80%
n.w.

11o9zł 1200zł

Przewodniczący Zo _ 40o/o

n.w.
554zł 600zł


