
 
UCHWAŁA  NR  XXXVIII/140/2021   

Rady Miasta Skierniewice 
z dnia 22 grudnia 2021 roku 

 
 
w sprawie  ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Skierniewice. 
 
           Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Miasta Skierniewice  uchwala, co następuje : 
 
§1. Ustala się diety dla: 
1) Przewodniczącego Rady Miasta w wysokości 66 % 2,4-krotności kwoty bazowej określanej 

corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia1999 roku 2021 roku kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1658); 

2) Wiceprzewodniczących Rady Miasta w wysokości 60 % 2,4-krotności kwoty bazowej, o której 
mowa w pkt 1; 

3) radnych Rady Miasta nie pełniących funkcji, o których mowa w pkt 1 i 2 – w wysokości 20 % 
2,4-krotności kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1, za członkowstwo w Radzie Miasta oraz 
8% 2,4-krotności kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1, za członkowstwo w każdej komisji 
Rady Miasta – z ograniczeniem do 3 komisji. Ograniczenie to nie dotyczy diety za 
członkowstwo w Komisji Rewizyjnej; 

4) Przewodniczących Komisji z tytułu pełnienia tej funkcji – w wysokości 5% 2,4-krotności 
kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1, niezależnie od wysokości diety określonej w pkt 3. 

 

§ 2. Dieta przysługująca radnemu jest płatna do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
 

§ 3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego,  
od której uzależniona jest wysokość diety, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, 
przyjmując rzeczywistą ilość dni w miesiącu. 
 

§ 4. W razie objęcia lub wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
wysokość diety za ten miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując rzeczywistą ilość dni  
w miesiącu.  
 

§ 5. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady lub na posiedzeniu Komisji, dietę obniża  
się według następujących zasad: 

1) za nieobecność radnego na sesji zmniejszenie diety ustalonej w § 1 wynosi każdorazowo 10 %; 
2) za nieobecność radnego na posiedzeniu komisji zmniejszenie diety ustalonej w § 1 wynosi 

każdorazowo 5 %; 
3) łączna kwota obniżenia zryczałtowanych diet w jednym miesiącu nie może przekroczyć 

wysokości zryczałtowanej diety miesięcznej.  
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/3/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 roku  
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Skierniewice. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.  
 
 
                                                                            Przewodniczący Rady 

 
                                                                                   Andrzej  Melon 
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