
UCHWAŁA NR XXXVII/222/2021 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 1 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla 

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew 

 

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

2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974) 

Rada Miasta Łaskarzew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew ustala się dietę miesięczną w wysokości 1800 zł 

brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych,  00/100 zł) miesięcznie. 

2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew ustala się dietę miesięczną w wysokości         

1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł) miesięcznie. 

 

§ 2. 

1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w ostatnim dniu miesiąca. 

2. Dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Miasta Łaskarzew lub przelewem na wskazane przez 

radnego konto bankowe. 

3.Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 1, ulega obniżeniu za każdą nieobecność radnego 

na sesji Rady Miasta oraz na posiedzeniu komisji, której jest członkiem proporcjonalnie do łącznej 

ilości odbytych w danym miesiącu sesji oraz  posiedzeń, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które 

uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji , dieta nie ulega obniżeniu. 

5. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 

uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się 

proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

 

§ 4. 

Uchyla się Uchwałę NR IV/21/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 

922). 

 

§ 5. 

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

Województwa Mazowieckiego  

Przewodniczący Rady Miasta 

       Leszek Bożek 
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