
UCHWAŁA NR XXXVI/295/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 5 i 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 202 Ir., 
poz. 1834) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, 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 1990 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 1658).

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej funkcji stanowi procentowy udział 
2,2 - krotności kwoty bazowej, o której mowa w § 1 i wynosi:

1) dla Przewodniczącego Rady - 50 %,

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 40%,

3) dla Przewodniczących Komisji - 35%,

4) dla Wiceprzewodniczących Komisji - 30%,

5) dla Radnych pracujących w dwóch Komisjach - 27%,

6) dla Radnych pracujących w jednej Komisji - 24%,

7) dla Radnych niebędących w żadnej Komisji - 17%

2. Radny otrzymuje dietę miesięczną za pomocą wskaźnika procentowego, zaokrąglonego do pełnego 
złotego w dół.

§ 3. Wysokość diet, o których mowa w § 2 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji 
stałych Rady, sesji Rady oraz dyżurów w danym miesiącu, w których radny nie brał udziału, chyba że jego 
nieobecność była związana z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 4. Diety, o których mowa w § 3 wypłacane będą do dnia 5 każdego miesiąca, na rachunek bankowy 
wskazany przez radnego za miesiąc poprzedni.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc uchwała nr V/45/2019 z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty 
i wysokości diet radnych oraz uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych.

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 roku.

Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXVI/295/2021

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłaty 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) na zasadach ustalonych przez Radę Miejską radnemu 
przysługują diety. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu 
miesiąca łącznie 2,2 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 Miejska przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez 
radnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz AriurfMiecznikowski


