
  

 
 

PROJEKT 
UCHWAŁA NR .../.../2019 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ................ 2019 r. 

 
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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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. Ustala się wysokość zryczałtowanych diet w stosunku miesięcznym 

przysługujących radnym Miasta Podkowa Leśna za udział w pracach Rady Miasta Podkowa 

Leśna:  

1) dla Przewodniczącego Rady Miasta w wysokości 1300,00 zł; 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w wysokości 810,00 zł,  

3) dla przewodniczących stałych lub doraźnych komisji w wysokości 750,00 zł; 

4) dla pozostałych radnych w wysokości 570,00 zł. 
 

 

§ 2. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta oraz przewodniczącego stałej lub doraźnej komisji 

przysługuje tylko jedna dieta zgodnie z §1 w najwyższej wysokości. 

 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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, zmieniona uchwałami Nr 140/XXVIII/2013 z dnia  

31 stycznia 2013 r. i Nr 293/XLIII/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 
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UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały w sprawie wysokości diet za udział 

w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna 
 

 

Diety radnych Miasta Podkowa Leśna mają charakter stały i wypłacane są  

co miesiąc ryczałtem. Obowiązujące stawki nie uległy zmianie od 2003 r. (uchwała  

Nr 59/XV/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r.). W związku z tym przez radnych poprzednich 

kadencji składane były wnioski o podwyższenie diet, a temat ten był wielokrotnie poruszany na 

sesjach i na posiedzeniach komisji.  

Mając na uwadze powracające w tym temacie dyskusje oraz fakt, że od 15 lat diety 

podkowiańskim radnych wypłacane są w niezmiennej wysokości, w budżecie miasta na rok 

2019 zarezerwowane zostały środki na podwyższenie diet (średnio o 30%). Należy przy tym 

zaznaczyć, że wysokość proponowanych diet nie przekracza stawek określonych prawem. 
 

Zgodnie z przepisami wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu 

miesiąca łącznie półtorakrotności 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 2018 r. poz. 373 i 730). Zapowiadana przez Ministerstwo 

finansów kwota bazowa na 2019 rok ma zostać utrzymana na poziomie poprzednich dwóch lat 

i wynosić 1.789,42 zł, maksymalna więc dieta radnego na terenie kraju może wynosić 2.684,13 

zł miesięcznie. Wysokość diety zależy jednak od wielkości gminy. W gminach poniżej 15 tys. 

mieszkańców dieta radnych nie może przekroczyć 50 proc. maksymalnej wysokości diety, tj. 

kwoty 1.342,07 zł. Reguluje to rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy. Ponadto, zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych, rady gmin 

ustalając wysokości diet radnych, powinny brać pod uwagę pełnione przez nich funkcje.  

 

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały podwyższającej wysokość diet 

radnych Miasta Podkowa Leśna. 

 

 

 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
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 Artur Tusiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


