
UCHWAŁA NR 419/XXXVI/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz 
przewodniczącemu rady osiedla przysługują diety 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz przewodniczący rady osiedla 
otrzymują dietę miesięczną w związku z wykonywaniem następujących obowiązków: 

1) poprzez utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami, w tym: 

a) organizowanie i koordynowanie życia społecznego mieszkańców, 

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb jednostki pomocniczej i jej mieszkańców, 

c) zwoływanie zebrań mieszkańców oraz reprezentowanie jednostki pomocniczej na zewnątrz, 

d) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów gminy w zakresie dotyczącym jednostki pomocniczej, 

2) za udział w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku lub Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, 

3) za udział w sesjach Rady Miejskiej w Serocku. 

§ 2. 1. Dieta miesięczna składa się z części określonych w ust. 2-4. 

2. Za wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 przysługuje część diety miesięcznej w wysokości 
100 zł (sto złotych). 

3. Za wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 2 przysługuje część diety miesięcznej w wysokości 
50 zł (pięćdziesiąt złotych). 

4. Za wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 3 przysługuje część diety miesięcznej w wysokości 
100 zł (sto złotych). 

5. Dieta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, stosownie do niewykonywanych czynności określonych w §1. 

§ 3. 1. W przypadku pełnienia funkcji przez osoby, o których mowa w § 1 przez niepełny miesiąc dieta 
wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania obowiązków.  

2. W przypadku zbiegu uprawnień do diety, o której mowa w § 1 oraz diety radnego wypłaca się jedną dietę 
wybraną przez uprawnionego. 

§ 4. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 10-go dnia każdego 
następnego miesiąca. 

§ 5. Tracą moc: 

1)  Uchwała Nr 295/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz 
przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety. 

2)  Uchwała Nr 233/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy 
oraz przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 37b ust. 1 i 2 przyznaje Radzie Miejskiej
kompetencje do ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej oraz przewodniczącemu rady osiedla będzie przysługiwała dieta.

Podjęta w dniu 27.05.2020 r. przez Radę Miejską w Serocku uchwała nr 233/XXIII/2020 zmieniła
dotychczasową zasadę udziału w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji i wprowadziła zasadę
zryczałtowanej miesięcznej diety w wysokości 200zł, która przysługuje z tytułu pełnienia funkcji oraz
wykonywania obowiązków wynikających z ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
Statutu Miasta i Gminy Serock i statutów jednostek pomocniczych.

Najważniejszym założeniem jest umożliwienie udziału przedstawicielom jednostek pomocniczych Miasta
i Gminy Serock w sesji Rady Miejskiej oraz w jak najszerszym stopniu utrzymanie dotychczasowych zasad
przysługiwania diet za udział w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji. W wyniku analizy
przedłożonej uchwały nr 233/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku, nadzór prawny wojewody mazowieckiego
zwrócił uwagę na konieczność wskazania w treści uchwały, aby dieta była wypłacana za faktycznie wykonaną
pracę. Ponadto, zakwestionowano zapis "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" i tym samym
nie podzielono stanowiska Rady Miejskiej w Serocku niezaliczenia tejże uchwały do kategorii aktów prawa
miejscowego. Przedłożony projekt uchwały uwzględnia ww. uwagi nadzoru prawnego.
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