
UCHWAŁA Nr  …../…./21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia …………… 2021 r. 

 
w sprawie: obniżenia diet radnym o 50 % miesięcznie za udział w pracach Rady Miasta Milanówka 
 
         Na podstawie art. 25, ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) - Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a,  co  następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się ryczałtowe miesięczne diety dla Radnych w następującej wysokości: 

 
1) Przewodniczący Rady Miasta        900,00 zł; 

2) Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta  650,00 zł 

3) Pozostali Radni          500,00 zł 

 
2. Stawek określonych w ust. 1 nie sumuje się. 
 

§ 2 
1. Za każdy miesiąc w ciągu roku radnemu przysługuje zryczałtowana dieta za udział w pracach 

Rady w związku z wykonywaniem mandatu.  
2. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu radny otrzymuje dietę w wysokości proporcjonalnej  

do okresu wykonywania mandatu w danym miesiącu. 
3. Każda nieobecność radnego na sesji Rady Miasta powoduje obniżenie ryczałtu o 20 %. 
4. Każda nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji powoduje obniżenie ryczałtu o 10 %. 
5. Posiedzenie wspólne dwóch lub więcej Komisji traktować należy jako jedno posiedzenie. 
6. Podstawą do wyliczenia diet są listy obecności z sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady. 
7. Do dnia 7 następnego miesiąca sporządza się zestawienie do wypłaty diet, które podpisuje 

Przewodniczący Rady Miasta. 
8. Wypłat dokonywać będzie Referat Budżetowo-Finansowy Urzędu Miasta Milanówka. 
 

§ 3 
Traci moc Uchwała Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. Nr 180/XXIII/16 w sprawie: 
diet za udział w pracach Rady Miasta Milanówka. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego 
po podjęciu uchwały.. 
 
          Wiceprzewodniczący 
       Rady Miasta Milanówka 
 
         Witold Mossakowski 



 

UZASADNIENIE 

Grupa Radnych: Kamil Bialik, Ewa Galińska, Hubert Jarek, Krzysztof Ołpiński i Jakub Piotrowski,  

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Rady Miasta Milanówka, stanowiącego Załącznik nr 3 

do Uchwały nr 476/XLVIII/18 RMM z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta 

Milanówka, występuje z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ryczałtowych diet 

radnym Rady Miasta Milanówka o 50 % miesięcznie. 

Podstawy prawnej przedmiotowej uchwały Radni dopatrują w cytowanych na wstępie przepisach, 

tj. art. 25 ust. 4 oraz art. 25 ust. 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713). Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz 

zwrot kosztów podróży służbowych, przy czym Rada, przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze 

pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, co znalazło wyraz w treści uchwały. 

Niniejszy projekt uchwały powstał w wyniku aprobaty pomysłu obniżenia diet, wyrażonej przez 

część Radnych podczas XLIII Sesji Rady Miasta Milanówka. 

 


