
Projekt uchwały zgłoszony przez Klub RSS Nasze Miasto

Uchwała nr
Rady Miasta Racibórz 

z dnia 26 kwietnia 2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/27/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002 r. 
dotyczącej ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży                   
służbowych.

Na podstawie art.  25 ust. 4-10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U.  z 
2016 r. poz. 446 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy  (Dz.U. z 2000 r. Nr 61 
poz.710), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w 
sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 
(Dz.U. z 2000r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.) 

Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr III/27/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczącej ustalenia 
zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. z poźniejszymi 
zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1).  §2 otrzymuje brzmienie:
"§2

1.Za udział w sesji Rady Miasta przysługuje radnym, za wyjątkiem osób wymienionych w § 3, dieta 
w wysokości 20 % podstawy.
2.Za udział w posiedzeniach komisji Rady Miasta przysługuje radnym, za wyjątkiem osób 

wymienionych w § 3, dieta w wysokości 10 % podstawy z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Za prowadzenie sesji Rady Miasta, w związku z nieobecnością jej przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącemu, wypełniającemu jego obowiązki,  przysługuje dieta w wysokości 30% 

podstawy.

4.Za prowadzenie prac komisji w związku z nieobecnością jej przewodniczącego, radnemu 

wypełniającemu jego obowiązki, za wyjątkiem osób wymienionych w § 3, przysługuje dieta 

w wysokości 30% podstawy.

5.Obliczone diety podlegają zaokrągleniu do pełnych 10 zł. 

6.Przez udział w posiedzeniach sesji i komisji rozumie się obecność potwierdzoną podpisem na 

liście obecności."

2)   §3 otrzymuje brzmienie:
"§3

1.Niżej wymienionym radnym przyznaje się miesięczne diety w wysokości:

1/ przewodniczącemu Rady Miasta 90 % podstawy

2/ przewodniczącym Komisji Rady Miasta, 



    z zastrzeżeniem ust.2    80 % podstawy.

2.W przypadku nieobecności na sesji Rady Miasta  jej przewodniczącego, przysługująca mu dieta 

zostaje obniżona o 30 % podstawy.

3.W przypadku nieobecności na posiedzeniach komisji jej przewodniczącego, przysługująca mu 

dieta zostaje obniżona o 30 % podstawy.

4. Obliczone diety podlegają zaokrągleniu do pełnych  10 zł."

                                                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Proponujemy wprowadzenie dwóch zmian w stosownej uchwale:
a) W §2 dodaje się ustęp 3:
"3.Za prowadzenie sesji Rady Miasta, w związku z nieobecnością jej przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącemu, wypełniającemu jego obowiązki,  przysługuje dieta w wysokości 30% 
podstawy."
b) Skreśla się w paragrafie 3 w ustępie 1 w punkcie 2 słowa:  „wiceprzewodniczącym Rady 
Miasta”, oraz dodaje do tego paragrafu ustęp 2: 
"2.W przypadku nieobecności na sesji Rady Miasta  jej przewodniczącego, przysługująca mu dieta 
zostaje obniżona o 30 % podstawy.".
W rezultacie paragraf 2 i 3 tej uchwały zmienią brzmienie, tak jak podano wyżej.
Wprowadzenie do raciborskiego samorządu systemu e-sesja spowodowało, że wykonywanie 
obowiązków przez wiceprzewodniczących Rady Miasta zostało zredukowane do zera, w związku z 
czym zasadnym wydaje się zmiana ich wynagrodzenia. Będą je od teraz otrzymywali za faktycznie 
wykonaną pracę, czyli ewentualne poprowadzenie sesji Rady Miasta w przypadku nieobecności jej 
przewodniczącego. Odbywać się to będzie na tej samej zasadzie, jak do tej pory funkcjonowało 
wynagradzanie wiceprzewodniczących komisji. Zmiana ta jest jak najbardziej pożądana, bowiem 
wprowadzenie systemu elektronicznego w zamierzeniu wnioskodawców (klub RSS Nasze Miasto) 
miało nam w dłuższej perspektywie przynieść także oszczędności, oprócz kryterium 
podstawowego, jakim było oczywiście usprawnienie pracy rady oraz większe możliwości 
upubliczniania prac rady dla mieszkańców. 


