
 

 

UCHWAŁA NR VIII.90.2015 

RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących  

radnym Rady Miejskiej w Brwinowie. 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61 poz. 710), Rada 

Miejska w Brwinowie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Podstawę do ustalenia wysokości diet przysługujących radnym łącznie w ciągu miesiąca, zwanej 

dalej "Podstawą", stanowi 75 % półtorakrotności kwoty bazowej określanej 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.  

Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.). 

2. Diety w wysokości stałej są wypłacane w każdym miesiącu i wynoszą: 

a) dla przewodniczącego Rady – 80 % Podstawy, 

b) dla wiceprzewodniczącego Rady – 50 % Podstawy, 

c) dla przewodniczącego komisji Rady – 40 % Podstawy, 

d) dla wiceprzewodniczącego komisji Rady – 35 % Podstawy, 

e) dla radnego nie pełniącego funkcji – 30 % Podstawy. 

3. W przypadku łączenia funkcji, o których mowa w ust.2 pkt b, c, d dieta w wysokości stałej równa się 

diecie stałej dla funkcji wyższej, powiększonej o 10%. 

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o komisji Rady, należy przez to rozumieć stałe komisje Rady oraz komisje 

tworzone przez Radę do potrzeb doraźnych. 

5. Diety określone w ust. 2 ulegają podwyższeniu z tytułu każdorazowego uczestnictwa radnych 

w sesji Rady lub w posiedzeniu komisji Rady. Podwyższenie diet w wysokości stałej następuje w wyniku 

punktowej oceny pracy radnego, z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) z tytułu uczestnictwa w sesji Rady lub posiedzeniu Komisji Rewizyjnej – 2 punkty, 

b) z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach pozostałych komisji Rady – 1 punkt, z tym, że łączna liczba punktów 

mających wpływ na podwyższenie diet radnych w miesiącu nie może przekroczyć: 

- 3 punktów w przypadku radnego należącego do nie więcej niż 2 komisji, 

- 4 punktów w przypadku radnego należącego do nie więcej niż 2 komisji – w tym Komisji Rewizyjnej lub 

radnego należącego do więcej niż 2 komisji, z zastrzeżeniem § 2. 
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6. Jeden punkt odpowiada 10 % podstawy. 

7. Dieta z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady przysługuje wyłącznie radnym będącym 

członkami tej komisji. 

8. Przewodniczący i wiceprzewodniczący otrzymują 1 punkt za udział w posiedzeniu każdej komisji, nawet 

jeśli nie są jej członkami. 

9. W przypadku połączonego posiedzenia więcej niż jednej komisji, radnemu z tytułu uczestnictwa w takim 

posiedzeniu przysługuje 1 punkt. 

§ 2. 1. Podstawą do wypłacenia radnemu diety z tytułu uczestnictwa w sesji Rady oraz w posiedzeniu 

komisji Rady jest potwierdzenie jego obecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu komisji własnoręcznym 

podpisem na liście obecności. 

2. Diety przysługujące radnym zaokrągla się do pełnego złotego. 

3. Maksymalna wysokość miesięcznej diety wypłaconej każdej z osób wymienionych w § 1 ust 2, nie może 

przekroczyć 100 % podstawy. 

§ 3. 1. Dieta ulega obniżeniu za nieusprawiedliwione nieobecności radnego na sesji rady lub posiedzeniu 

komisji, której radny jest członkiem. 

2. Dietę obniża się o 100 złotych za drugą nieobecność radnego w kwartale na sesji lub posiedzeniu komisji 

oraz o 50 złotych za każdą następną nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji w tym samym 

kwartale. 

3. Obniżenie diety rozliczane jest kwartalnie i następuje w miesiącu następującym po zakończeniu 

kwartału. 

4. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji uważa się: 

a) przyczyny, które są usprawiedliwione dowodami określonymi w § 3 Rozporządzenia ministra pracy 

i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy 

oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1632), 

b) inną działalność dla sprawowania mandatu, do której radny został delegowany przez radę lub 

przewodniczącego rady, 

c) zbieg posiedzeń dwóch różnych komisji, których radny jest członkiem, 

d) niepowiadomienie radnego o posiedzeniu komisji w terminie przewidzianym w statucie. 

5. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady 

wyznaczony przez przewodniczącego. 

6. Usprawiedliwienia nieobecności przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący określony 

w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

7. Zasady dotyczące obniżania diety opisane w ust. 1 i 2 nie dotyczą sesji zwoływanej w trybie 

§ 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX.182.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej 

w Brwinowie. 

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

1 kwietnia 2015 roku. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów oraz w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: 

Sławomir Rakowiecki 
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