
  

UCHWAŁA NR VI/44/19 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710) Rada Miasta Hajnówka uchwala  

co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się radnym diety wypłacane w okresach miesięcznych. 

2. Przyjmuje się jako podstawę do naliczenia diety półtorakrotność 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) zwanej dalej kwotą maksymalną 

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości diet w procentowym stosunku do kwoty maksymalnej określonej 

w  § 1 ust. 2: 

1) Przewodniczącego Rady – 70% kwoty maksymalnej, 

2) Wiceprzewodniczących Rady – 45% kwoty maksymalnej, 

3) Przewodniczących Komisji – 45% kwoty maksymalnej, 

4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 41 % kwoty maksymalnej, 

5) Radnych – 34 % kwoty maksymalnej. 

2. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji w Radzie radnemu przysługuje tylko jedna, 

korzystniejsza dieta. 

3. Miesięczną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu 

przez radnego w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) objęcia lub utraty funkcji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4. 

§ 3. 1. Diety radnego, bez wyjątku na pełnioną w Radzie funkcję, w danym miesiącu ulegają zmniejszeniu 

o 10 % za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady lub posiedzeniu komisji. 

2. Podstawą do zmniejszenia diety jest brak własnoręcznego podpisu radnego na liście obecności. 

3. Wysokość diet przysługującym radnym, przy uwzględnieniu ewentualnych potrąceń, określa się na 

koniec miesiąca na podstawie list obecności. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r.

Poz. 2498



4. Dieta należna radnemu wypłacana jest do dnia 10 następnego miesiąca. 

§ 4. 1. Radny w związku z podrożą służbową związaną z pełnieniem mandatu ma prawo do zwrotu jej 

kosztów według zasad określonych w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych gminy (Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280). 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza 

miejscowością, w której znajduje się siedziba rady oraz środek transportu właściwy do odbycia podroży 

służbowej określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu służbowego. 

3. Czynności wymienione w ust. 2 w stosunku do Przewodniczącego Rady wykonuje Wiceprzewodniczący 

Rady pierwszy z nazwiska w kolejności alfabetycznej. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/19/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet i zwrotu kosztów podroży radnym Gminy Miejskiej Hajnówka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Walentyna Pietroczuk 
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