
UCHWALA NR XVIJl1912012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

zmieniajllca uchwalf w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 0 samorzltdzie gminnym fDz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm .! oraz § 3 pkt 3 rozporzltdzenia Rady Ministr6w z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokosci diet przyslugujltcych radnemu gminy IDz. U. Nr 61, poz. 710 z pMn. zm.! uchwala si~, co 
Ilas t~puje: 

§ 1. W uchwale Nr V /30120 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 
ustalenia zasad wyplaty diet radnym wprowadza si~ nast~pujltce zmiany: 

I) uchyla si~ § 2, 

2) § 4 ust. 20trzymuje brzmienie: ,,2. Radny otrzymuje diety w formie ryczaltu mleSl~cznego naliczanego 
z pomocltjednego wskai:nika procentowego, zaokrltglone do pelnego zlotego w dol", 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: "Zryczaltowane diety, 0 ktorych mowa w § 3 wyplacane b~dlt do dnia 5 kazdego 
miesiltca, w punkcie kasowym mieszczltcym si~ w Urz~dzie Miejskim lub na rachunek bankowy wskazany 
przez radnego, za miesiltc poprzedni". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczltcy Rady 

M,~ 
wal~;~:bieJSkl 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 25 us!. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz<tdzie gminnym IDz. U. z 2001r. Nr 142, 
pOZ. 1591 z p6Zn. zm.l na zasadach ustalonych przez rad~ gminy radnemu przysluguj<t diety. W obecnie 
obowi<tzuj<tcej uchwale Nr V/30/20 11 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011 r. 
w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym niezb~dne jest dokonanie zmian w celu zapewnienia 
przejrzystosci przepisow i zasad wyplat diet radnym. 

W zwi'l.zku z powyiszym podj~cie uchwaly jest w pelni zasadne. 
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