
Projekt

z dnia  3 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 
594 z póżń.zm1) oraz Rozporzadzenia 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. 1. Radnemu Rady Miejskiej w Mszczonowie, zwanemu dalej „radnym” przysługuje dieta miesięczna.

2. Dieta miesięczna wypłacana jest radnemu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu łącznej jej wysokości, 
nie później jednak niż w ciągu  pierwszych 5 dni następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego 
numer rachunku bankowego.

3. Podstawę ustalenia wysokości diety miesięcznej radnego stanowi kwota liczona jako 50% półtorakrotnosci 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

§ 2. 1. Maksymalna wysokość diety miesięcznej radnego ze względu na pełnioną przez radnego funkcję 
wynosi:

1) 100% podstawy określonej w § 1 ust. 3 dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej

2) 90% podstawy określonej w § 1 ust. 3 dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

3) 90% podstawy określonej w § 1 ust. 3 dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rady 
Miejskiej

4) 85% podstawy określonej w § 1 ust. 3 dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rady 
Miejskiej

5) 80% podstawy określonej w § 1 ust. 3 dla pozostałych radnych

2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w ust. 1, przy ustalaniu maksymalnej 
wysokości diety miesięcznej bierze sie pod uwagę tylko tę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wartość 
maksymalnej wysokosci diety miesięcznej określonej w ust.1.

§ 3. 1. W przypadku gdy radny w danym miesiącu nie uczestniczył w żadnym zwołanym posiedzeniu sesji 
i komisji dieta za ten miesiąc nie przysługuje

2. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji lub komisji radnym potrąca się 20% przysługującej diety 
miesięcznej.

3. Za usprawiedliwioną nieobecność na sesji lub komisji uznaje się podróż służbową lub reprezentacje rady 
inną niż podróż służbowa za wiedzą Przewodniczącego Rady i w związku z wykonywanym mandatem

§ 4. Radny może zrzec się w całości lub części z przysługującej mu diety wskazując cel jej przeznaczenia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie 
ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 grudnia 2014r.

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Koperski

1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r., poz.645 i 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 
379 i 1072
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