UCHWAŁA Nr XVII/163/2016
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 6 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/29/98 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków komisji
spoza Rady oraz diety dla Przewodniczącego Rady, zmienioną uchwałą Nr XIII/132/2000 z
dnia 17 kwietnia 2000 r, zmienioną uchwałą Nr XVIII/177/2000 r z dnia 6 grudnia 2000 r.,
zmieniona uchwałą Nr XII/133/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2016.446) Rada Miejska Gminy Stęszew, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale z dnia 29 grudnia 1998 r. nr III/29/98 w sprawie ustalenia diet dla radnych i
członków komisji spoza Rady oraz diety dla Przewodniczącego Rady, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady w wysokości:
a) 50 % maksymalnej wysokości diety radnego w przypadku, gdy liczba mieszkańców
wynosi poniżej 15 tys. mieszkańców;
b) 75 % maksymalnej wysokości diety radnego w przypadku, gdy liczba mieszkańców
wynosi od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą z dnia 29 grudnia 1998 r. nr III/29/98 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków komisji spoza Rady oraz diety dla Przewodniczącego Rady, zmienioną uchwałą Nr
XIII/132/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r, zmienioną uchwałą Nr XVIII/177/2000 r z dnia 6
grudnia 2000 r. oraz uchwałą Nr XII/133/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r., Rada Miejska Gminy
Stęszew określiła wysokość diet przysługujących radnym. Wysokość miesięcznej diety dla
przewodniczącego określa § 1 ust. 3 uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz.U.2000.61.710) radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:
1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Od kilku miesięcy liczba mieszkańców Gminy Stęszew ulegała kilkakrotnie zmianie i tendencja ma charakter stały. Zmiany liczby mieszkańców polegają na przekroczeniu liczby 15 tys.
bądź w kolejnych miesiącach powrocie do liczby mniejszej niż 15 tys. mieszkańców. Powoduje to utrudniony sposób liczenia wysokości diety, gdyż przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, nie pozwalają samodzielnie organowi wykonawczemu gminy na modyfikację wysokości diety wypłacanej radnemu po przekroczeniu progu liczby mieszkańców, od którego
uzależniona jest zmiana dopuszczalnej wysokości diety.
Przyjęte w niniejszej uchwale rozwiązanie pozwoli, organowi wykonawczemu gminy, reagować na bieżąco na wysokość wypłacanych diet w zależności od zmiany liczby mieszkańców
gminy.

