
  

PROJEKT 
 

UCHWAŁA NR .../.../2017 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia ................... 2017 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet za udział 

w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 

gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2006 r. 

w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna, zmienionej 

uchwałą Nr 140/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„§1. 1. Obowiązuje miesięczny ryczałtowy system naliczania diet.  

 2. Wysokość diety ryczałtowej jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w 

Radzie Miasta. 

3. Ustala się wysokość diet ryczałtowych: 

- dla Przewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna                   1000  zł, 

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta dieta miesięczna                   625   zł, 

- dla przewodniczących stałych i doraźnych komisji dieta miesięczna        570  zł,  

- dla pozostałych radnych dieta miesięczna                       440  zł. 

4. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta oraz przewodniczącego stałej i doraźnych komisji przysługuje tylko jedna dieta 

funkcyjna zgodnie z §1 ust. 3.  

5. Diety określone w §1 podlegają zmniejszeniu w  przypadkach:  

1) każdorazowej  nieobecności  na sesji Rady Miasta; 

2) każdorazowej  nieobecności na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. 

6. Zmniejszenie zryczałtowanej diety określonej w §1 ust. 3 wynosi 100 zł za każdą 

nieobecność w danym miesiącu. 

7. Pomniejszona dieta wypłacana jest w kolejnym miesiącu po tym, w którym miały miejsce 

nieobecność/nieobecności. 

8. Zmniejszenia diet dokonuje się w oparciu o listy obecności na sesjach Rady Miasta oraz na 

posiedzeniach komisji. 

9. Nie dokonuje się obniżenia diety radnego, którego nieobecność na sesji lub posiedzeniu 

komisji jest wynikiem delegowania go do wykonywania innych zadań w ramach mandatu 

radnego. 

10. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, 

od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany 

miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  

1 grudnia 2017 r. 
 

 

Radca prawny 
/-/ Maria Przybylska 

Wa-3529 



  

 

             
          

UZASADNIENIE 
 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet za udział 
w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna 

 
 

 

W wyniku dyskusji członków Rady Miasta zaniepokojonych licznymi nieobecnościami 

radnych na komisjach i sesjach, co wpływa negatywnie na jakość pracy Rady Miasta, 

proponuje się nowe zasady wypłacania diet. Uszczegółowiono także zapisy wypłacania diet w 

sytuacji: 

- zmiany funkcji przez radnego, 

- nakładania się funkcji. 

Zmiany mają na celu usprawnienie pracy Rady. 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały. 

 

Członkowie KBFiI: 
 

Wojciech Żółtowski /-/ 

Emilia Drzewicka /-/ 

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda /-/ 

Joanna Przybysz /-/ 

 

 
 


