UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Podstawę diet stanowi 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).
2. Ustala się wysokość miesięcznych diet przysługujących radnym Miasta Ostrów Mazowiecka. Wysokość
diet wynosi:
1) dla przewodniczącego Rady - 75% podstawy, o której mowa w § 1;
2) dla wiceprzewodniczących Rady - 65% podstawy, o której mowa w §1;
3) dla
przewodniczących
w §1;
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4) dla radnego będącego członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady - 47% podstawy, o której mowa
w § 1;
5) dla radnego, ktory nie jest członkiem co najmniej jednej Komisji stałej Rady 5% podstawy, o której mowa
w § 1 za jedno posiedzenie sesji.
§ 3.
1. Wysokość diety, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:
1) ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w których odbywały się sesje Rady i dyżury
przewodniczącego Rady, podczas których przewodniczący był nieobecny. W przypadku kiedy jednego dnia
odbywa się sesja i dyżur przewodniczącego Rady to potrącenia za ten dzień dokonuje się proporcjonalnie
do nieobecności na sesji lub dyżurze;
2) nie ulega obniżeniu jeżeli nieobecność przewodniczącego Rady podyktowana jest podróżą służbową
związaną z wypełnianiem funkcji w Radzie. Upoważnienie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego
dla przewodniczącego Rady reguluje odrębna uchwała.
2. Wysokość diety, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 2,3 i 4:
1) ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w których odbywały się posiedzenia Komisji
stałych
Rady,
których
radny
jest
członkiem
i sesji
Rady,
w których radny nie brał udziału. W przypadku kiedy jednego dnia odbywa się więcej niż jedno
posiedzenie Komisji, której radny jest członkiem lub co najmniej jedno posiedzenie Komisji, której radny
jest członkiem i sesja Rady, potrącenia za nieobecność w danym dniu dokonuje się proporcjonalnie do
liczby posiedzeń w danym dniu, w których nie brał udziału;
2) nie ulega obniżeniu jeżeli nieobecność radnego podyktowana jest
przewodniczącego Rady. Polecenie musi mieć charakter pisemny.
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§ 4.
1. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety ustala
się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu.
2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności.
§ 5.
Diety wypłacane są za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 5 następnego miesiąca.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr II/3/2002 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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