
UCHWAŁA NR XLII/32/21  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się miesięczną wysokość diety przysługującą radnemu, zróżnicowaną w zależności od pełnionej 
funkcji: 

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi - w wysokości - 1.600,00 zł, 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Słupi - w wysokości - 1.200,00 zł, 

3) dla przewodniczących stałych lub doraźnych komisji Rady Miejskiej w Nowej Słupi - w wysokości - 
1.100,00 zł, 

4) dla pozostałych radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi -1.000,00 zł. 

§ 2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w § 1, przy ustalaniu wysokości diety bierze 
się pod uwagę funkcję, do której przypisana jest najwyższa wysokość diety miesięcznej. 

§ 3. 1. Podstawę wypłaty diet dla radnych stanowią podpisy złożone na liście obecności na sesji Rady 
i posiedzeniach komisji. 

2. Diety wypłacane są miesięcznie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez radnego. 

§ 4. 1. Wysokość diet określonych w § 1 ulega zmniejszeniu o 25 % za każdorazową nieobecność radnego 
w danym miesiącu na sesji Rady oraz na posiedzeniach komisji, których radny jest członkiem. 

2. Zmniejszenie diety nie dotyczy radnego delegowanego do wykonywania obowiązków związanych 
z pełnieniem mandatu. 

3. W przypadku gdy w jednym dniu odbywa się sesja Rady i posiedzenie komisji zmniejszenie diety, o którym 
mowa w ust. 1 naliczane jest tylko za jedno posiedzenie. 

4. Potrącenia nie dokonuje się w przypadkach pisemnego usprawiedliwienia nieobecności u Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowej Słupi. 

§ 5. 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. Jeżeli radny sprawuje mandat przez niepełny miesiąc kalendarzowy (objęcie mandatu lub jego wygaśnięcie), 
wówczas dieta podlegająca wypłacie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu i odpowiada stosunkowi liczby dni 
kalendarzowych, przez które radny sprawował mandat do liczby dni kalendarzowych jakie liczy ten miesiąc. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowej Słupi. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 maja 2021 roku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Piasecki 
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