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ustalenia zasad przyznawania
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Rady Miejskiej w Łomiankach
i

art.

Na podstawie
25 ust. 4, 6 oraz 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021
poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz

r.

niektórych innych ustaw (Dz.U.
następuje:

z

2021 r. poz. 1834) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co

s1

i

za

Ustala się wysokość zasady ustalania i wypłaty diet radnym Rady Miejskiej w Łomiankach
czynności
związane z wykonywaniem mandatu, w szczególności za udział w pracach Rady Miejskiej jej
Komisjach.
i
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Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest kwota bazowa określana w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie
niektórych

ustaw

(t.j.

Dz. U. z

2021 roku, poz. 1658).
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1.

Wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej funkcji stanowi procentowy
udział w 2,4 krotności kwoty bazowej
2 niniejszej uchwały
której mowa
kształtuje się
w następujący sposób:

o

w

1

pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady w wysokości: 75%

2

pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady w wysokości: 74%

3

pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji stałej w wysokości: 74%

4)

2.

członka

rady

nie

W przypadku

i

pełniącego żadnej funkcji: 73%

pełnienia

przez radnego kilku funkcji, przysługuje mu jedna dieta w najwyższej

wysokości dla pełnionej funkcji.
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1.

Wysokość

miesięcznej diety, o której

mowa

w $ 3 ulega obniżeniu o 10%, za każdą nieobecność

radnego na sesji Rady oraz na posiedzeniu komisji stałej, której
jest członkiem, zastrzeżeniem
ust. 2 ust. 3.
Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji
radnego, które
uniemożliwiały mu obecność
posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.
Przewodniczący Rady ma prawo usprawiedliwić nieobecność radnego w pracach rady
i jej
komisjach w przypadkach uzasadnionych.
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2.
3.

na
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1.

Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje w terminie do 10 dnia
następnego
miesiąca, na podstawie
sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady, albo
zalogowania się w systemie e-sesja w przypadku sesji zdalnych oraz komisjach.
Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane
radnego konto bankowe.

list

2.

przez
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Traci moc Uchwała Nr VII/ 42/ 2011 w sprawie wysokości diet
dla radnych
z

dnia 19 maja 2011 roku.

Rady

Miejskiej

w Łomiankach
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1.

2.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Diety ustala się według zasad określonych w niniejszej uchwale
poczynając od dnia
1 sierpnia 2021 roku zgodnie z
treścią art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie
ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
niektórych innych ustaw.
*
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ArtuF Olszewski

UZASADNIENIE

z

Problematykę diet radnych regulują przepisy ustawy
dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Zgodnie
zart. 25 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
na zasadach ustalonych przez radę
gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży służbowych. Natomiast zgodnie z ust, 6
rzeczonego artykułu wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca
łącznie 2,4-krotności 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 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1658). Należy też wskazać,
stosownie do
8 art. 25 ustawy
samorządzie gminnym
rada gminy przy ustalaniu wysokości diet
radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
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