
UCHWAŁA NR 184/V/2019
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących Zarządów Dzielnic
oraz członków organów Dzielnic

Na podstawie art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Przepisy uchwały stosuje się do:
1) przewodniczących Zarządów Dzielnic;
2) przewodniczących Rad Dzielnic;
3) sekretarzy Zarządów Dzielnic;
4) pozostałych członków Rad Dzielnic, nie wymienionych w pkt 1-3.

§ 2
Za podstawę obliczenia wysokości diet przysługujących osobom wymienionym w § 1 przyjmuje się kwotę 
bazową określaną corocznie 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 zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288, z późn. zm.).

§ 3
1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną, stanowiącą rekompensatę poniesionych kosztów związanych 

z wykonywaniem funkcji w organach Dzielnicy, dla:
1) przewodniczących Zarządów Dzielnic w wysokości 51%;
2) przewodniczących Rad Dzielnic w wysokości 23%;
3) sekretarzy Zarządów Dzielnic w wysokości 14%;

- podstawy obliczenia określonej w § 2.
2. Wysokość diety obliczoną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych w dół.
3. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku niewykonywania 

w danym miesiącu obowiązków statutowych, w tym nieobecności na posiedzeniach organów Dzielnicy, 
z powodu choroby, zdarzeń losowych lub innych okoliczności uniemożliwiających ich wykonywanie.

§ 4
1. Diety, o których mowa w § 3, za dany miesiąc kalendarzowy wypłacane będą na wskazane konta bankowe 

lub gotówką w formie autowypłaty w placówkach banku sprawującego obsługę finansową Urzędu Miasta 
Lublin do 10-go dnia następnego miesiąca.

2. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1, zobowiązane są do przedłożenia Prezydentowi Miasta Lublin 
oświadczeń zawierających informacje o liczbie dni i przyczynach niewykonywania obowiązków 
statutowych w danym miesiącu, bądź informacji, że okoliczności powodujące zmniejszenie diet, o których 
mowa w § 3 ust. 3 w danym miesiącu nie wystąpiły. Oświadczenie za dany miesiąc należy złożyć 
w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 - dieta za miesiąc, którego dotyczy 
oświadczenie, wypłacona zostanie do 10-go dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, 
w którym złożono oświadczenie.

4. Podstawą potwierdzenia obecności osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na posiedzeniach organów 
Dzielnicy w danym miesiącu są kopie list obecności z posiedzeń potwierdzone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy lub Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy bądź 
członka Rady Dzielnicy prowadzącego odpowiednio posiedzenie Rady Dzielnicy lub posiedzenie Zarządu 
Dzielnicy - w sytuacji nieobecności odpowiednio Przewodniczącego Rady Dzielnicy lub 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

5. Kopie list obecności, o których mowa w ust. 4, przedkłada Prezydentowi Miasta Lublin Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.
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§ 5
1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną stanowiącą rekompensatę poniesionych kosztów związanych 

z wykonywaniem funkcji w organach Dzielnicy dla członków Rad Dzielnic, o których mowa 
w § 1 pkt 4 w wysokości 3% podstawy obliczenia określonej w § 2.

2. Wysokość diety obliczoną w sposób określony w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych w dół.
3. Dieta, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadkach, gdy w danym miesiącu łączna liczba 

posiedzeń organów Dzielnicy, do których dany członek Rady Dzielnicy został wybrany:
a) wynosi 0,
b) wynosi 1, a dany członek Rady Dzielnicy nie był obecny na tym posiedzeniu,
c) wynosi 2 lub więcej, a dany członek Rady Dzielnicy nie był obecny na co najmniej dwóch z tych 

posiedzeń.
4. Dieta, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy łączna liczba posiedzeń organów 

Dzielnicy, do których dany członek Rady Dzielnicy został wybrany, jest większa niż jeden, a dany 
członek Rady Dzielnicy nie był obecny na jednym z tych posiedzeń.

5. Podstawą potwierdzenia obecności osób, o których mowa w ust. 1, na posiedzeniach organów Dzielnicy 
w danym miesiącu są kopie list obecności z posiedzeń potwierdzone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy lub Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy bądź 
członka Rady Dzielnicy prowadzącego odpowiednio posiedzenie Rady Dzielnicy lub posiedzenie Zarządu 
Dzielnicy - w sytuacji nieobecności odpowiednio Przewodniczącego Rady Dzielnicy lub 
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

6. Kopie list obecności, o których mowa w ust. 5, przedkłada Prezydentowi Miasta Lublin Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy w nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.

7. Diety, o których mowa w ust. 1, wypłacane będą w okresach kwartalnych (po zakończeniu kwartału) 
na wskazane konta bankowe lub gotówką w formie autowypłaty w placówkach banku sprawującego 
obsługę finansową Urzędu Miasta Lublin do 10-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

§ 6
Wydatki wynikające z niniejszej uchwały pokrywane będą z budżetu Miasta Lublin.

§ 7
Traci moc uchwała nr 29/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad 
otrzymywania diet przez przewodniczących Zarządów Dzielnic.

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

  
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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