
Projekt z 10.12 2019 r. Komisji Statutowej

UCHWAŁA Nr..../....

RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia..........................

w sprawie diet przy sługujących dla radnych Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309,1696 i 1815) oraz § 3 pkt 2 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), uchwala się co następuje:

§1.
Ustala się wysokość oraz zasady wypłaty diet dla radnych Miasta Żyrardowa za udział w 

pracach Rady Miasta Żyrardowa, dalej jako: „Rada”, i komisjach Rady.

§2-
1. Radnemu przysługuje miesięczna dieta liczona w stosunku procentowym podstawy 

wymiaru.

2. Podstawę wymiaru stanowi kwota liczona jako 75% półtorakrotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe.

3. Wypłata diet następuje miesięcznie z dołu, w terminach wypłaty wynagrodzeń dla 

pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa.

§3.
1. Ustala się diety liczone od podstawy wymiaru, w wysokości miesięcznej dla:

1) Przewodniczącego Rady -w wysokości 100 % podstawy wymiaru;

2) Wiceprzewodniczących Rady -w wysokości 65 % podstawy wymiaru;

3) Przewodniczących komisji Rady -w wysokości 65 % podstawy wymiaru;

4) radnych, będących członkami co najmniej trzech komisji Rady - w wysokości 55 % 

podstawy wymiaru;

5) pozostałych radnych - w wysokości 35 % podstawy wymiaru.

2. Dieta miesięczna pomniejszona jest za każdą nieobecność w danym miesiącu:



1) na posiedzeniu sesji Rady - w wysokości 20% diety określonej w ust. 1, 

z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na posiedzeniu sesji Rady zwołanej w trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy o 

samorządzie gminnym - w wysokości 5% diety określonej w ust. 1;

3) na posiedzeniu komisji Rady, radnemu pracującemu w co najmniej 3 komisjach Rady 

- w wysokości 10% diety określonej w ust. 1;

4) na posiedzeniu komisji Rady pozostałym radnym - w wysokości 15% diety 
określonej w ust. 1.

3. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, przysługuje mu jedna, stała, 

miesięczna dieta w wysokości najwyższej przewidzianej dla danej funkcji.

4. Dieta miesięczna nie podlega zmniejszeniu w przypadku:

1) przedstawienia dowodu usprawiedliwiającego nieobecność w pracy, o którym mowa 

w § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. 

w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania 

pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632);

2) wykonywania innej działalności związanej ze sprawowaniem mandatu, do której 

radny został delegowany przez Radę lub Przewodniczącego Rady;

3) obecności na posiedzeniu jednej z dwóch obradujących w tym samym czasie komisji, 

których radny jest członkiem;

4) niepowiadomienia radnego o posiedzeniu komisji Rady, której radny jest członkiem.

5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez 

radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany 

miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi Miasta 
Żyrardowa, każdemu w zakresie jego działania.



§6.

Traci moc uchwała nr XIX/168/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 25 marca 2004 r. 

w sprawie diet radnych oraz uchwała nr XXIV/199/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 

5 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

5
o A
O
DC
<

1 9. te*

DC

fwewno Szalak
RADCA PRAWNY



UZASADNIENIE
Stosownie do przepisów art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługuje dieta 

na zasadach określonych przez Radę Gminy. Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze 

pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, co oznacza zróżnicowanie wysokości diet w zależności od 

pełnionej funkcji, jak również może uwzględniać aktywność radnego w zależności od liczby komisji, 

których radny jest członkiem.

Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności 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. Kwota bazowa wynosi 

aktualnie 1.789,42 zł

Komisja rozważała różne rozwiązania, dyskutując nad dwoma projektami uchwały. Ostatecznie drugi 

projekt opierający się na tzw. „punktacji” nie uzyskał akceptacji.

Wraz ze zmienionym poziomem % podstawy diet dla radnych, wprowadzono nowe zasady 

pomniejszania diet z tytułu nieobecności oraz ograniczono możliwość usprawiedliwiania absencji.

Skutki finansowe:

Obecna kwota miesięcznych wypłat z tytułu diet dla radnych wynosi 18.118,00 zł. Budżet obecny w 

skali roku przy 100 % frekwencji, bez potrąceń to kwota 217.416,00 zł. Przyjęcie uchwały ze stawkami 

zaproponowanymi przez komisję to kwota miesięcznych wypłat z tytułu diet - 25.767,78 zł, natomiast 

w skali roku wyniesie 309.213,36 zł.

Wprowadzenie zmiany sposobu ustalania wysokości diet w niniejszej uchwale pozwoli 

na dokładne zaplanowanie wydatków budżetu Gminy przeznaczonych na pokrycie kosztów 

funkcjonowania Rady Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę przedstawia się Radzie Gminy projekt niniejszej uchwały, 

z terminem wejścia w życie 1 stycznia 2020 roku.


