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UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
Na podstawie podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady:
1) przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Karczewie,
2) zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Karczewie .
§ 2. 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. Podstawę do ustalenia stałej wysokości diet przysługujących radnym łącznie w ciągu miesiąca stanowi
75% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2288 i poz. 912).
§ 3. 1. Dieta przysługuje radnemu za czynności związane z wykonywaniem mandatu, w tym za udział
w Sesjach Rady i posiedzeniach stałych Komisji.
2. Diety w stałej wysokości są wypłacane w każdym miesiącu i wynoszą dla:
1) Przewodniczącego Rady 90% - podstawy określonej w § 2 ust. 2,
2) Wiceprzewodniczącego Rady - 40% podstawy określonej w § 2 ust. 2,
3) Przewodniczącego stałej Komisji – z wyłączeniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji - 40% podstawy określonej w § 2 ust. 2,
4) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 50 % podstawy określonej
w § 2 ust. 2,
5) pozostałych radnych - 30% podstawy określonej w § 2 ust. 2.
3. Członek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - z wyłączeniem Przewodniczącego
- otrzymuje dodatkowo 10% podstawy określonej w § 2 ust. 2.
§ 4. 1. Dieta przysługująca radnemu jest płatna w terminie do 7-ego dnia następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, którego wypłata diety dotyczy.
2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
3. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej
na inny, wskazany w oświadczeniu cel.
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§ 5. Kwoty diet zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwoty nie przekraczające
50 gr. – zaokrągla się w dół, zaś przekraczające 50 gr. – zaokrągla się w górę.
§ 6. 1. Biuro Rady prowadzi zestawienie obecności radnych na Sesjach i Komisjach.
2. Na podstawie zestawienia obecności sporządzane są listy wypłat diet za każdy miesiąc.
3. Nadzór nad prawidłowością sporządzania zestawień sprawuje Przewodniczący Rady, który akceptuje
sporządzone listy wypłat.
§ 7. Radnym Rady Miejskiej w Karczewie przysługuje zwrot kosztów poniesionychz tytułu podróży
służbowych mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu na warunkach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66,
poz. 800 z późn. zm.).
§ 8. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
Gminy – radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 9. 1. Termin i miejsce podróży służbowej radnemu określa Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaczewie
w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej czynności, o których mowa
w ust. 1 określa
najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności drugi Wiceprzewodniczący Rady.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 11. Tracą moc: Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Karczewie oraz Uchwała Nr
V/40/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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