-Projekt-
UCHWAŁA Nr ……………….
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia …………….2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gołdap

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie diet       oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gołdap § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, ustala się wskaźnikiem w stosunku do kwoty bazowej następująco:
1) przewodniczący Rady – 1,80;
2) wiceprzewodniczący Rady –  1,20;
3) przewodniczący stałej komisji Rady – 1,0;
4) zastępcy przewodniczącego stałej komisji Rady – 0,75;
5) pozostali radni – 0,64.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE 
do uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gołdap
	
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Od 1 listopada br. został znowelizowany przepis ust. 6 cyt. ustawy podnoszący wysokość diet przysługujących radnemu               z półtorakrotności 
do 2,4-krotności 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 2020 r. poz. 1658). Znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet radnych mają zastosowanie 
do ustalania ich wysokości należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 
Na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1974) Rada Ministrów określiła, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 ustawy oznacza maksymalną wysokość diet w gminach 
o największej liczbie mieszkańców (art. 25 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym). Na mocy ww. rozporządzenia radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety, których wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy, tj.:
	100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,

75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.
Oznacza to, że maksymalna wysokość diety radnego w Gminie Gołdap wynosi obecnie 3.220,96 zł (poprzednio 2013,10 zł).  
Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 25 ust. 8) oraz z rozporządzenia wykonawczego wynika, że przy ustalaniu wysokości diet radnych gminy, rada ma obowiązek wzięcia pod uwagę, zarówno liczbę mieszkańców danej gminy, a także funkcje pełnionych przez radnego, które związane są z nakładem jego pracy, przy sprawowanej funkcji. 


