Uchwała Nr XLV/423/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Karczewie
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 - 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.
U. Nr 61, poz.710 ze zmianami) oraz § 26 Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 26
września 2013r., poz. 9825) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna na
zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Podstawę do ustalenia stałej wysokości diet przysługujących radnym łącznie w
ciągu miesiąca stanowi 75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 79, poz. 431 ze zmianami).
§ 2.1. Dieta przysługuje radnemu za czynności związane z wykonywaniem mandatu,
w tym za udział w Sesjach Rady i posiedzeniach stałych Komisji.
2. Diety w stałej wysokości są wypłacane w każdym miesiącu i wynoszą dla:
1) przewodniczącego Rady 90% - podstawy określonej w § 1 ust 2,
2) wiceprzewodniczącego Rady - 40% podstawy określonej w § 1 ust 2,
3) przewodniczącego stałej Komisji – z wyłączeniem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- 40% podstawy określonej w § 1 ust 2,
4) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 50 % podstawy określonej w § 1 ust 2,
5) pozostałych radnych - 30% podstawy określonej w § 1 ust 2,
3. Członek Komisji Rewizyjnej - z wyłączeniem Przewodniczącego, otrzymuje dodatkowo
10% podstawy określonej w § 1 ust 2.

§ 3.1. Dieta przysługująca radnemu jest płatna w terminie do 7-ego dnia następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, którego wypłata diety dotyczy.
2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
3. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub
o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.
§ 4.1. W przypadku nieobecności radnego na Sesji Rady lub posiedzeniu stałej
Komisji, przysługująca mu dieta ulega zmniejszeniu każdorazowo: o 20% podstawy
określonej w § 2 ust 2 - za nieusprawiedliwioną nieobecność na Sesji i o 10% podstawy
określonej w § 2 ust 2 - za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu stałej Komisji, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Łączna kwota potrąceń, o których mowa w ust. 1 nie może przekraczać 70% podstawy
określonej w § 2 ust. 2.
3. Potrąceń, o których mowa w ust. 1 nie dokonuje się w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na Sesji lub posiedzeniu Komisji, których termin
przypada pomiędzy dniem 24 grudnia a 30 grudnia danego roku budżetowego.

4. Potrąceń za nieobecności, o których mowa w ust. 1 nie dokonuje się, w przypadku,
gdy radny złoży pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności na Sesji Rady u
przewodniczącego Rady, a nieobecności na posiedzeniu Komisji u przewodniczącego
Komisji, w terminie 3 dni od dnia odbycia Sesji lub Komisji i przewodniczący Rady lub
odpowiednio przewodniczący Komisji uzna nieobecność radnego za usprawiedliwioną.
5. Usprawiedliwienie nieobecności, o którym mowa w ust. 4 wraz z adnotacją
przewodniczącego Rady lub odpowiednio przewodniczącego Komisji o uznaniu nieobecności
radnego za usprawiedliwioną lub nie, dołącza się do protokołu z Sesji Rady lub odpowiednio
posiedzenia Komisji, zaś jego kopię przekazuje się do Biura Rady celem uwzględnienia w
zestawieniu obecności radnych na Sesjach i Komisjach.
6. Kwoty diet zaokrągla się do 1 zł. w ten sposób, że końcówki kwoty nie przekraczające
50 gr. – w dół, zaś przekraczające 50 gr. – w górę.
§ 5.1. Biuro Rady prowadzi zestawienie obecności radnych na Sesjach i Komisjach.
2. Na podstawie zestawienia obecności sporządzane są listy wypłat diet za każdy
miesiąc.
3. Nadzór nad prawidłowością sporządzania zestawień sprawuje przewodniczący
Rady, który akceptuje sporządzone listy wypłat.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 listopada 2013 roku i z tym
dniem traci moc Uchwała Nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia
2012 roku w sprawie w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących
radnym Rady Miejskiej w Karczewie.
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UZASADNIENIE
Nowa uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady
Miejskiej w Karczewie zmienia i reguluje zasady naliczania potrąceń diet w przypadku
nieobecności radnego na Sesji Rady lub posiedzeniu stałej Komisji.
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