
UCHWALA NR II110/2014 

RADY MIEJSKlEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM 


z dn ia 4 grud ni a 20 14 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych 

Na podstawie art. 25 usl. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi nnym (Dz. U. z 20 13 r. poz. 
594 z późno zm.) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuj e: 

§ l. Podstawą ustalenia wysokośc i diet radnych jest kwota bazowa okreś lana 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 o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 20 II r. Nr 79, 
poz. 431 z późn o zm.). 

§ 2. Wysokość diet ustalana będzie w fonnie ryczałtu mies ięcznego, jako procentowy udział półtora krotności kwoty 
bazowej, o której mowa w § I niniejszej uchwały, uzależnionego od funkcji pełnionej przez radnego. 

§ 3. I. Wysokość diet wy nosi: 

I) dla Przewodniczącego Rady - 50%, 

2) dla Wiceprzewodniczących Rady - 31 %, 

3) dla Przewodniczących Komisji - 27%, 

4) dla Wiceprzewodniczących Komisji -23%, 

5) dla Radnych pracujących w dwóch Komi sjach - 20%, 

6) dla Radnych pracujących w jednej Komisji - 17%, 

7) dla Radnych niebędących w żadnej Komisj i - 14%. 

2. Radny otrzymuje diety w fonnie ryczałtu mies ięcznego naliczonego za pomocą jednego wskaźnika procentowego, 
zaokrąglone do pełnego zlotego w dół. 

§ 4. Zryczałtowane diety, o których mowa w § 3 wypłacane będą do dnia 5 każdego mies i ąca, w punkcie kasowym 
mieszczącym s i ę w Urzędzie Miejskim lub na rachu nek bankowy wskazany przez radnego, za miesiąc poprzedni. 

§ 5. Kwoty diet ulegają zmniejszeniu w przypadku każdorazowej nieobecności radnego na sesji Rady Miejskiej lub na 
posiedzeniu Komisji odpowiednio o 20% lub 10%. 

§ 6. Postanowienia § 5 nie dotyczą nieobecności spowodowanej wykonywaniem mandatu na sesji zwołanej w trybie 
§ 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanow iącego załącznik do Uchwaly Nr XXX VJll240/20 13 Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 20 13 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13208 z dnia 
II grudnia 2013 r.) oraz związanych z nimi posiedzen iami komisji . 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLl272/20 14 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 20 14 r. 
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obow iązującą od dnia l grudnia 20 14 r. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR lUI0/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 


z dnia 4 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad wyplaty i wysokości diet radnych 

Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późno zm.) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzeni a Rady Ministrów z dn ia 26 li pca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 6 1, poz. 7 10) na zasadach ustalonych przez Radę Miejską 
radnemu przyslugują diety. Wysokość diet przyslugujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu mies iąca łącznie 

póhorakrotności 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. Rada miej ska przy ustał aniu wysokośc i diet radnych bierze pod 
uwagę funkcje pelnione przez radnego . 

Mając powyższe na uwadze podjęc i e uchwały jest zasadne. 

y 
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