
Projekt - V/27 
 

UCHWAŁA Nr V/…./2019 

RADY MIEJSKIEJ W RADYMNIE 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących  

Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6, art. 37 b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr  61, poz. 710), 

 

Rada Miejska w Radymnie uchwala, co następuje: 

§1. Ustala się zasady przyznawania i wysokość diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej 

oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie. 

§2.1. Diety wypłaca się w formie stałego miesięcznego ryczałtu, bez względu na liczbę 

odbytych sesji oraz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Radymnie w danym miesiącu. 

2. Dieta wypłacana jest z dołu, do 10-go dnia następnego miesiąca na wskazany przez 

radnego numer rachunku bankowego.  

§3.1.Maksymalna  wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od funkcji, jaką radny pełni 

w Radzie Miejskiej  i wynosi dla: 

a) Przewodniczącego Rady Miejskiej – ……. złotych 

b) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – …… złotych; 

c) Przewodniczącego Komisji  – ……. złotych; 

d) pozostałych Radnych Rady Miejskiej – ……. Złotych. 

 

2. Radnemu, który pełni kilka funkcji, o których mowa w ust. 1, przysługuje jedna dieta                  

w najwyższej wysokości. 

 

3. Wysokość diety ulega obniżeniu o 30% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność 

Radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 30% za każdą  nieusprawiedliwioną 

nieobecność Radnego na posiedzeniu komisji, zespołu kontrolującego Komisji  

Rewizyjnej których jest członkiem. Usprawiedliwienia dokonuje Przewodniczący Rady 

na podstawie oświadczenia Radnego złożonego w terminie do 7 dni od daty 

nieobecności. 

 

4.  Łączna suma zmniejszeń, o których mowa w §3 ust. 3  nie może przekraczać 60% 

maksymalnej wysokości diety określonej w §3. 

 

§4.1. Przewodniczącemu Zarządu Osiedla przysługuje dieta miesięczna w wysokości 

maksymalnie ………. złotych.  



2. Wysokość diety ulega obniżeniu o 50% za każdą nieusprawiedliwioną  nieobecność 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla na sesji Rady Miejskiej. Usprawiedliwienia 

dokonuje Burmistrz Miasta Radymna na podstawie oświadczenia  złożonego przez 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla w terminie do 7 dni od daty nieobecności. 

§5. Podstawę do sporządzenia listy wypłat diet dla Radnych oraz Przewodniczących Zarządów 

Osiedli stanowią listy obecności z posiedzeń komisji stałych oraz z sesji Rady Miejskiej. 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna. 

§7. Traci moc uchwała nr 20/IV/2006 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2006 

roku. 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet począwszy od  

1 lutego 2019 roku. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radymnie 

Andrzej Pacek 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:  

Rada Miejska w Radymnie jest organem gminy, która uchwala diety z tytułu pełnienia 

funkcji radnego oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

Uchwała normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji. 

Proponowana zmiana wysokości diet radnych polega na wprowadzeniu diet ryczałtowych. 

Proponowane  rozwiązanie  jest  zgodne ze Statutem Miasta Radymna. 


