
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ____________/LIII/2021 Rady Miasta Milanówek 

z dnia ________ grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 

2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), w 

związku art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) Rada Gminy 

Milanówek uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówek, 

w tym wysokość diet i zasady ich wypłaty, określone w niniejszej uchwale.  

§ 2. Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest 2,4 - krotność 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. z 2020 r. poz. 1658).  

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej funkcji wynosi:  

1) dla przewodniczącego Rady Miasta Milanówka - 70 %;  

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Miasta Milanówka - 65 %;  

3) dla przewodniczącego komisji stałej Rady Miasta Milanówka - 60 %;  

4) dla przewodniczącego komisji doraźnej Rady Miasta Milanówka - 60 %;  

5) dla radnego Miasta Milanówka nie pełniącego funkcji wymienionych w pkt. 1- 4 - 55 %, podstawy, o której 

mowa w § 2.  

2. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta w wyższej wysokości.  

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 3 ust. 1 ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność 

radnego na sesji Rady Miasta Milanówek lub posiedzeniu komisji Rady Miasta Milanówka, której radny jest 

członkiem.  

2. W przypadku wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta Milanówka, których radny jest członkiem, 

wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 3 ust. 1 ulega obniżeniu o 15% za każdą nieobecność radnego 

na wspólnym posiedzeniu.  

§ 5. 1 W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety 

za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do czasu pełnienia każdej z funkcji, przyjmując jeden dzień pełnienia 

obowiązków za 1/30 wysokości diety.  



 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub rozpoczęcia sprawowania mandatu w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do czasu sprawowania mandatu, 

przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. 

§ 6. 1. Podstawę do ustalenia wysokości diety radnego za dany miesiąc kalendarzowy oraz wypłacania tej diety 

stanowią listy obecności radnego na sesjach Rady Miasta Milanówka i na posiedzeniach komisji Rady Miasta 

Milanówka. Za prawidłowość sporządzenia list obecności odpowiedzialny jest przewodniczący danych obrad.  

2. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje z dołu, w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.  

3. Diety wypłaca się przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe, na podstawie zbiorczego 

zestawienia podpisanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Milanówka, sporządzanego w oparciu o listy 

obecności radnego na sesjach oraz na posiedzeniach komisji Rady Miasta Milanówka w danym miesiącu.  

§ 7. Zwrot kosztów podróży służbowych radnym następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz.800 ze zm.).  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

§ 9. Traci moc uchwała Nr 16/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: diet za 
udział w pracach Rady Miasta Milanówka. 
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i ma zastosowanie do diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Milanówka 

 


