
UCHWAŁA NR LI/348/2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142, poz. 1591 ze zm., Dz. U. z 2002 nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, z 2003 r. nr 214, poz. 1806, 
nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 153, poz., 1271, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 102, poz. 
1055, z 2005 r., nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 175, poz. 1457, nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, 
poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminnym (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 710) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przewodniczący Rady Gminy Gniezno za organizowanie pracy Rady oraz za prowadzenie obrad Rady, 
otrzymuje miesięczną dietę płatną z dołu w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowisko 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. nr 110, poz. 1255 z późn. zm.)

§ 2. Zastępcy przewodniczącego Rady otrzymują miesięcznie dietę płatną z dołu za udział w posiedzeniach 
Rady i Komisjach Rady w wysokości 30% półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w §1 niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za organizowanie pracy komisji, udział w posiedzeniach Rady 
otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 35% półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w §1 niniejszej 
uchwały. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują 30% półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w §1 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Przewodniczący Komisji Oświatowej za 
organizowanie pracy Komisji oraz udział w posiedzeniach Rady otrzymują miesięczną dietę w wysokości 28% 
półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w §1 niniejszej uchwały. 

§ 5. Pozostali radni nie wymienieni w §1 - § 4 za udział w pracach komisji i posiedzeniach Rady otrzymują 
miesięczną dietę w wysokości 26% półtorakrotności kwoty bazowej, o której mowa w §1 niniejszej uchwały. 

§ 6. Przysługująca dieta za dany miesiąc wypłacana jest z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca. 

§ 7. 1. W przypadku nieobecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady niezależnie od pełnionych 
funkcji, dieta za dany miesiąc ulega zmniejszeniu: 

1) za nieobecność na sesji Rady w wysokości 100,00 zł. 

2) za nieobecność na posiedzeniach komisji Rady w wysokości 80,00 zł. 

2. Dieta za dany miesiąc nie ulega jednak zmniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sesji 
lub posiedzeniu komisji spowodowanej: 

1) podróżą służbową związaną z wykonywaniem mandatu radnego lub wykonywaniem innych zadań zleconych 
przez Przewodniczącego Rady. 

2) o usprawiedliwieniu nieobecności radnego na sesji Rady decyduje Przewodniczący Rady, a na posiedzeniu 
Komisji Rady jej Przewodniczący. 

§ 8. Podstawą do wypłaty diety jest podpis radnego na liście obecności na sesji lub posiedzeniu Komisji. 

§ 9. Rada akceptuje wysokości wypłacanych od 30 listopada 2010 r diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, 
Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji, radnych oraz członków Komisji 
Rewizyjnej. 

§ 10. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 
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§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Gniezno nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia diet 
dla radnych Rady Gminy Gniezno. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 25 ust. 4-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy ustala zasady, według których radnemu przysługują diety.
W zapisach dotychczas obowiązującej uchwały Rady Gminy na skutek błędu pisarskiego pomijającego słowo
”półtorakrotność„ wypaczeniu uległa idea i sens określania wysokości diety radnego.
Wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca nie może przekraczać łącznie półtorakrotności kwoty
bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23.12.1999 r. Dz. U. nr 110, poz. 1255 ze zm. oraz przy uwzględnianiu Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy.
Pominięcie w treści uchwały słowa „półtorakrotność” wpływa w sposób niezgodny z intencją uchwałodawcy na
wysokość diet jakie przysługują radnym, bowiem nie było intencją podejmujących uchwałę obniżenie
przysługujących radnym diet lecz pozostawienie ich na co najmniej dotychczasowym poziomie.
Dodać należy, że radni w momencie podejmowania uchwały znali wysokość przysługującej im diety wyliczonej w
oparciu o „maksymalną dietę radnego” stanowiącą procent półtorakrotności kwoty bazowej określanej w ustawie
budżetowej i wobec tego z pewnością nie podjęliby uchwały, która w sposób zasadniczy obniża wysokość
przysługujących im diet.
Stwierdzić należy, że diety radnych obliczane i wypłacane były zgodnie z duchem uchwały oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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