
UCHWALA NR 2431XXXJ12021 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustaleoia zasad prqzo3waoia i wysokosci diet przysluguj~cych radoym Rady Gmioy Nowe 
Miaslo 

Na podsLawie art. 25 ust. 6 i 8 ustawy z dnt3 8 marea 1990 roku 0 samof"Uldzie gminnym (Oz. U. z 202 t r. 
pOl. 1372 z poin . zm.) oraz §3 pkt 3 rozporz.l}dzenia Rady Ministrow z dnia 27 pafdziemika 2021 T. Wsprawie 
maksymalnej wysokosci diet przysluguj~cych radnemu gminy (Oz. U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala silt\ co 
nastlYpuje: 

§ I. I. Radnym Rady Gminy Nowe Miasto za udziat w posiedzeniach komisji i sesji przys-tugujlJ diety 
w "'Ysoko~ci: 

I) dla Wiceprzewodnic?;Jcego Rady - 400,00 z l, 

2) dla PrzewodnicZl}cego komisj i - 300,00 zl, 

3) dla pozostatych RadnychlczJookow komisji· 250,00 d. 

2. W przypadku lbiegu uprawnien w ci<}gu jednego dn ia do dw6ch lub wic;cej diet 0 kt6rych mowa 
w ust. I uprawniony otTZymuje jedn~ dietc; najwyi:szej wysokoSc i, bez wzglydU na to, w ilu posiedzeniach 
uczestniczyl. 

3. W przypadku sesji lub komisji 0 wiycej niz. jednym pos iedzeni u, nieobecnosc Aa kudym pos iedzeAiu 
komisji liezy siy osobno. 

§ 2. I . PrzewodnicZJ}cemu Rady Gminy Nowe Miasto przysruguje w cilJgu miesi'lC8 dieta w wysokoSci 
85% kwoty okreslonej w §3 pkt 3 rozporutdzenia Rady Ministr6w z dnia 27 paidziemika 2021 r . w sprawie 
maksymalnej wysokosci diet przystugujlJcych radnemu gmi ny. 

2. W ' pnypadku, gdy przewodnicZ<}cy Rady czasowo nie b¢zie wykonywat swoich obowilJ.Zk6w 
v.-ynikajqcych z pelnienia funkcji , zobowi¥-3.ny jest pisemnie w ronnie oswiadcz.enia powiadomic 
Wiceprz.ewodnicZI\cego Rady podajllc okres przerwy w pemieniu obowi4Zk6w. 

3. Wysokosc diety a ktorej mowa w ust. 1 ulega obnitcniu z.a kaidy dzien niewykonywania funkcji 
Przewodnic14cego Rady Gm iny, proporcjonalnie do iloSci wszystkich doi w miesi!}cu kalendarzowym. 

§ 3. I. Diety 0 kt6rych mowa w § I ust. I wyp~acane ~ nie:cwlocznie po zakonczonym posiedzeniu w kasie 
Urz~u Gminy lub prz.elewem na wskazany prz.ez radnego rach unek bankowy. 

2. Dieta 0 kt6rej mowa w §2 ust. 1 wyplacana jest za dany miesi4c kalendanowy w lerminie do doia 
10 nasl~pnego miesiqca w kasie Urzydu Gminy lub przelewem na wskazany przez Przewodn icZ4cego 
racnunek bank-owy. 

3. Podslaw<) wyplaty diet dla radnych S<J listy obecnosci z posiedzenia komisji i sesji Rady. 


§ 4. Wykona nie uc hwaty powiert.a s iy W6jtowi Ominy Nowe Miasto . 


§ 5. Traci moe uchwala Nr 11111120 14 Rady Gminy Nowe Miaslo Z dn;a 8 grudoia 2014 roku w sprawie 

ustalenia diet dla radoych Rady Gminy Nowe Miasto. 

§ 6. Uchwala wchodzi w iycie po uptywie 14 doi ad dnia ogloszenia. w Dzienniku U~owym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art, 25. ust. 4 ustawy z doia 8 marca 1990 roku 0 samot"Uldzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z pM.n. zm.), oa zasadach usta!onych przez rade;: gminy, radnemu pTZ)'sluguj~ diety. ~a podstawie 
zmiany art. 25, usC 6 cytowanej ustawy wysokosc diet przystugujflcych radnemu nie moZe prz.ekroczyC 
w ciqgu miesi~ca I~cznie 2,4-krotnoScl kwoty bazowej okreslonej w ustawie budietowej dla os6b 
zajmujqcych kierownicze stanowiska panstwowe oa ~stawie przepis6w ustawy z doia 23 grud nia 1999 r. 
o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze bud.telowej om 0 vnianie nielctorych ustaw (Dz.U. 
z 2020 r., paz. 1658). Przy ustalaniu wysokoSci diet rodnych, rada gminy jest zobl igowana wzi'lc pod 
uwag~ funkcje pemione przez radnego os podstawie art. 25 
ust. 8 ustawy 0 samorllJdzie gminnym. 

Na mocy § 3 rozpor'4dz.enia Rady Ministr6w z doia 27 patdzicmika 202\ roku w sprawie maksymalnej 
wysokosci diet przysruguj<lcych radnem u gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. \974) radnemu przyslugujC} w c iqgu 
miesiqca diety, kt6rych wysokosc uzaletniona jest ad licroy mieszkailc6w danej gminy i nie moze 
przekroczyt : 

·100% maksymalnej wysokosci diety w gminach powytej 100 cys. mieszkancow. 

· 75% maksymalnej wysokosci diety w gmi nach ad 15 ry§. do 100 tys. mieszkailcow. 

·50% maksymalnej wysokosci diety w gmioac:h pooiiej 15 Iys. mie..szkaric6w. 

OdnosZ4c si~ do powy"iSzego, przy ustalaniu wysokosci diet radnych gminy, rada rna obowillzek 
uwzgl~dnic. zarowno lic~ mieszkancow danej g.miny. 8 tak.ze funkcj~ pemion4 paet radnego, ktora 
zwi¥-8na jest z nakladem jego pracy, przy realil owaniu sprnw zwil$Z3nych z wykonywa niem mandatu 
radnego. 

W zwi'l2ku z koniecznosciC} dostosowania zasad przyznawania i wysokosci diet dla Radnych Rady Gminy 
Nowe Miaslo do obowiftZujEJcych przeplSOW prawa oraz faktem braku waloryzacji diet 
od 20 14 r. zasadnym jest podj~ie uchwaly w przedm iotowym brzmieniu. 
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