
UCHWAŁA NR 489/XLIII/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zasad określających wysokość przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych Rady Miejskiej w Serocku 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r., poz. 1974) Rada 
Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady określające wysokość diety przysługującej radnym Rady Miejskiej w Serocku. 

§ 2. 1. Radnemu Rady Miejskiej w Serocku, zwanemu dalej "radnym", przysługuje dieta. 

2. Diety są naliczane w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. 

3. Podstawą do ustalenia wysokości diety radnego stanowi 2,4-krotność 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 2020 r., poz. 1658). 

§ 3. Ustala się wysokość diety radnego, która stanowi procentowy udział w 2,4-krotności kwoty bazowej, 
o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały i wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Rady – 75%, 

2) dla radnego, który jest członkiem dwóch lub więcej Komisji Rady – 60%, 

3) dla radnego, który jest członkiem jednej Komisji Rady – 51%, 

4) dla radnego, który nie jest członkiem żadnej Komisji Rady – 45%, 

5) dla Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rady - dodatkowo 6% kwoty, o której mowa 
w § 2 ust. 3. W przypadku pełnienia jednocześnie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego 
Komisji Rady lub Przewodniczącego więcej niż jednej komisji przysługuje tylko jeden dodatek. 

§ 4. 1. Wysokość diety, o której mowa w § 3 uzależniona jest od udziału w posiedzeniach rady i jej komisji. 
Dieta nie przysługuje, gdy radny nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu rady i  komisji.  

2. Dieta, o której mowa w § 3 ulega obniżeniu za każdą nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu 
komisji do której został wybrany lub desygnowany o 10%. Obniżenia nie stosuje się jeżeli radny nie mógł 
uczestniczyć w posiedzeniu ze względu na uczestniczenie w tym samym czasie w posiedzeniu innej Komisji Rady 
lub jeżeli radny wykonywał inne zadania określone przez Radę lub Przewodniczącego Rady. 

3. Diety płatne są do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem na wskazane konto 
bankowe. 

4. Referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku właściwy do spraw obsługi Rady Miejskiej w Serocku sporządza 
za dany miesiąc zestawienie nieobecności radnych na posiedzeniach stanowiące podstawę do ewentualnych 
potrąceń diet. 

§ 5. Podróże służbowe radnych rozlicza się na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych gminy. 

§ 6. Przepisy uchwały w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie do ustalania wysokości diet 
radnych od 1 sierpnia 2021 roku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 12/II/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet radnych. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla radnych Miasta i Gminy Serock 

Zmiana dotychczasowej uchwały wynika ze zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20121 r., poz. 1834), która podwyższyła 
krotność kwoty bazowej, stanowiącej podstawę wyliczeń diet radnych, z 1,5 do 2,4. 
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