
UCHWAŁA NR V/22/2006
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 
/ Dz. U Nr 61, poz. 710 / uchwala się, co następuje:

§ 1.

Podstawą  ustalenia  wysokości  diet  radnych  jest  kwota  bazowa określana  corocznie  w  ustawie 
budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe  na  podstawie  przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001r. 
Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

§ 2.

Radnym Miasta Makowa Mazowieckiego przysługują diety za uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej 
i posiedzeniach jej Komisji.

§ 3.

Wysokość diet  ustalana będzie  w formie ryczałtu  miesięcznego jako procentowy udział  półtora 
krotności  kwoty  bazowej,  o  której  mowa w §  1  niniejszej  uchwały,  uzależnionego  od  funkcji 
pełnionej przez radnego.

§ 4.

I. Wysokość diet wynosi:
1) dla Radnych pracujących w jednej Komisji – 10% ,
2) dla Radnych pracujących w dwóch Komisjach – 12%,
3) dla Wiceprzewodniczących Komisji – 14%,
4) dla Przewodniczących Komisji – 16%,
5) dla Wiceprzewodniczących Rady – 20%,
6) dla Przewodniczącego Rady – 50%.

II. Radny  otrzymuje  diety  w  formie  ryczałtu  miesięcznego  naliczanego  z  pomocą  jednego 
wskaźnika procentowego, zaokrąglane do pełnego złotego.

§ 5.

Zryczałtowane diety, o których mowa w § 3, wypłacane będą w dniu 27 każdego miesiąca w kasie 
Urzędu Miejskiego.

§ 6.



Kwoty diet ulegają zmniejszeniu w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Miejskiej  o 
20% i o 10% w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji.

§ 7.

Postanowienia § 6 nie dotyczą nieobecności spowodowanej wykonywaniem mandatu radnego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

Traci  moc  uchwała  Nr  II/10/02  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim z  dnia  05  grudnia 
2002r.w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym z późn. zm.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Pepłowski


