UCHWAŁA Nr V/37/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1, art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2096)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Tomasza Walasa z dnia 12 lutego 2019 roku w
sprawie zmiany systemu wynagradzania radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka z przyczyn
określonych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
poinformowania wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia jego wniosku, o którym mowa w § 1
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka
Grażyna Dębska

Uzasadnienie
Do uchwały Nr V/37/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2019 r.

W dniu 12 lutego 2019 r. Pan Tomasz Walas złożył do Rady Miasta Rawa Mazowiecka
wniosek o zmianę systemu wynagradzania radnych, uznając iż dotychczasowe ich
wynagrodzenie jest zbyt niskie i nie uwzględnia złożoności problemów podlegających
rozstrzygnięciom przez radnych w ramach powierzonego im mandatu, a tym samym jest ono
niewspółmierne do zaangażowania i wkładu pracy radnych niezbędnego dla rozwiązywania
problemów
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lokalnej

Miasta
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Mazowiecka.
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zdaniem

wnioskodawcy udział radnego w sesji nadzwyczajnej winien być bezpłatny, a brak jego
uczestnictwa w takiej sesji winien skutkować utratą całej diety.
Zasady i wysokość diety przysługującej radnemu jednostki samorządu terytorialnego
stopnia gminnego określa rada gminy w drodze uchwały, podjętej na podstawie udzielonej jej
przepisem art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
r., poz. 994 z póź. zm.) delegacji. Prawodawca dając radzie gminy upoważnienie do ustalenia
zasad na jakich radnemu przysługuje dieta oraz wysokości diety przyjął w przepisie art. 25
ust 6 powołanej wyżej ustawy limit maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w
ciągu miesiąca oraz nakazał radzie uwzględnić przy ustalaniu wysokości tych diet, pełnione
przez radnych funkcje. Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 2000 r. w
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu ( Dz. U. z 2000 r Nr 61, poz
710) określił on wysokość tych maksymalnych diet w miesiącu, w zależności od liczby
mieszkańców gminy.
Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisami prawo radnego do diet ma charakter ustawowy i
bezwzględny, a właściwa rada ma jedynie określić na jakich zasadach realizowane będzie to
świadczenie. Oznacza to zatem obowiązek wypłacenia radnemu diety z tytułu poniesionych
przez niego kosztów w związku ze świadczeniem przez radnego pracy na rzecz lokalnego
samorządu. Dieta ta nie jest więc wynagrodzeniem a rekompensatą za utracone zarobki i
zwrotem kosztów z tytułu pełnienia mandatu radnego. Jej celem jest pokrycie lub
zmniejszenie strat z tytułu pełnienia przez radnego funkcji społecznej.

Zasady przyznawania diet radnym Miasta Rawa Mazowiecka i ich wysokość określa
uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr II/11/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, zmieniona uchwałą nr
XLV/353/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r.
Zgodnie z jej postanowieniem diety radnych wynoszą:
- Przewodniczący Rady Miasta – ryczałt 1744,68 zł/miesięcznie,
- Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta – ryczałt 939,44 zł/ miesięcznie,
- Przewodniczący Komisji za posiedzenie Komisji – 365, 14 zł,
- Radni za posiedzenie Komisji i Rady – 304,28 zł
Ustalone w tej uchwale zasady przyznawania radnym Rady Miasta Rawa Mazowiecka diet i
ich wysokość odpowiadają przepisom ustawy. Z tych też względów –w ocenie Rady Miasta
Rawa Mazowiecka- ustalenia tej uchwały są prawidłowe, a wysokość określonej w niej diety
jest adekwatna zarówno do złożoności problemów rozstrzyganych przez radnych i
związanego z tym nakładu pracy, jak i do sytuacji materialnej i średnich dochodów
mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.
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przedmiotowego wniosku Pana Tomasza Walasa.

Pouczenie: stosownie do dyspozycji art. 247 w związku z art. 238 kpa poucza się
wnioskodawcę o treści przepisu art. 239 kpa, który stanowi:
W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.

