
UCHWAŁA NR 24/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.

Na podstawie art. 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r.,poz. 994 t.j ) Rada Miejska w Praszce

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa zasady otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym, za wyjątkiem 
Przewodniczącego Rady, dla którego zasady przysługiwania diety reguluje odrębna uchwała.

§ 2. 

1. Radny, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady, otrzymuje diety za udział w posiedzeniach:

1) sesji Rady Miejskiej,

2) stałej komisji, do której został powołany,

3) doraźnej komisji powołanej przez Radę Miejską

2. Wysokość diety zależy od pełnionej przez radnego funkcji.

§ 3. 

1. Ustala się wysokość diet :

1) Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej za udział w posiedzeniu sesji

- 17,60 % 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 373 i 730 ).

2) Przewodniczący Komisji Stałej za udział w posiedzeniu komisji stałej, w której jest przewodniczącym oraz 
Przewodniczący Komisji doraźnej za udział w posiedzeniu tej komisji

- 17,60 % 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 373 i 730 ).

3) Pozostali radni za udział w posiedzeniach sesji lub Komisji

- 14 % 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 373 i 730 ).

2. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych.

3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu przysługuje tylko jedna dieta w wysokości korzystniejszej 
dla radnego.

§ 4. 

1. Podstawę do wypłaty diety stanowi podpis na liście obecności prowadzonej przez biuro Rady.

2. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia następnego 
miesiąca na podstawie list obecności potwierdzonych przez biuro Rady Miejskiej na konto bankowe wskazane 
przez radnego.
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§ 5. 

Traci moc:

1) uchwała Nr 131/XIII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym,

2) uchwała Nr 9/II/2018 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zasad otrzymywania 
i wysokości diet przysługującym radnym,

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik

Id: 30C53D27-79C6-4986-BBBF-9FB0CB2152AD. Podpisany Strona 2




