
 
 

UCHWAŁA NR 79/VIII/2019 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 27 czerwca 2019 r 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania 

 
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art 37 b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów 

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

(Dz.U. Nr 61 poz.710) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się wysokość diety, przysługującej radnym Miasta Podkowa Leśna za udział 

w pracach organów Miasta Podkowa Leśna, wypłacanej w stosunku miesięcznym:  

1) dla Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna - w wysokości 1.300,00 zł;  

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna - w wysokości 810,00 zł;  

3) dla Przewodniczących stałych lub doraźnych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna - w 

wysokości 750,00 zł;  

4) dla pozostałych radnych Miasta Podkowa Leśna - w wysokości 570,00 zł.  

 

§ 2. Radnemu pełniącemu funkcję: Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna, 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna oraz Przewodniczącego stałej lub 

doraźnej komisji Rady Miasta Podkowa Leśna przysługuje tylko jedna dieta, zgodnie z § 1, w 

najwyższej wysokości.  

 

§ 3. 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność radnego Miasta Podkowa Leśna na sesji Rady 

Miasta Podkowa Leśna lub na posiedzeniu komisji Rady Miasta Podkowa Leśna, powoduje 

obniżenie miesięcznej diety o 10% jej wysokości, określonej odpowiednio w § 1, za każdą 

nieobecność w miesiącu, za który wypłacana jest ta dieta.  

    2. Usprawiedliwieniem nieobecności radnego Miasta Podkowa Leśna jest podróż 

służbowa z polecenia Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna lub delegowanie na 

szkolenie, konferencję lub do reprezentowania Rady Miasta Podkowa Leśna w innych 

instytucjach lub miejscach. 

 

§ 4. 1. Diety wypłacane są za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia  

10 następnego miesiąca.  

2. Podstawą wypłaty diety są podpisane przez radnych listy obecności na sesjach Rady 

Miasta Podkowa Leśna i na posiedzeniach komisji Rady Miasta Podkowa Leśna oraz wykaz 

diet do wypłaty obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca podpisany przez 

Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna.  

3. Dieta wypłaca jest na wskazane przez radnego Miasta Podkowa Leśna konto 

bankowe. 

 



§ 5. 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.  

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 sierpnia 2019 r. 

 

 

 
                                                                                                      

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Michał Gołąb 

 

 


