
UCHWAŁA Nr XXV/223/21 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia  28 stycznia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

radnych 

 

 Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6-8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz § 3 pkt 2 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) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.W uchwale nr II/11/2002 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2002 r. 

w  sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych § 1. otrzymuje 

brzmienie: 

„ § 1.Ustala się diety: 

1. Dla Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka w formie zryczałtowanej w 

wysokości 75 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów 

odrębnych, miesięcznie. 

2. Dla zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka w formie 

zryczałtowanej w wysokości 55% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w 

ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 

podstawie przepisów odrębnych, miesięcznie. 

3. Dla radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka, z wyłączeniem przewodniczącego rady, 

zastępcy przewodniczącego rady, przewodniczących komisji, za każdy udział w sesji 

Rady Miasta i posiedzeniu komisji rady w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalonego za IV kwartał roku 

poprzedzającego wypłatę. 

4. Dla radnych przewodniczących komisji Rady Miasta: 

1) za każdy udział w sesji Rady Miasta  w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalonego za IV kwartał roku 

poprzedzającego wypłatę; 

2) za każdy udział w posiedzeniu komisji Rady Miasta w wysokości 120% diety, o 

której mowa w pkt 1). 

5. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji rady, przewodniczącemu prowadzącemu 

komisję przysługuje wynagrodzenie określone  w ust. 4 pkt 2, pozostałym radnym 

przysługują diety w wysokości określonej w ust. 3 .” 

 



§ 2.Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta. 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  

1 stycznia 2021 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  

                                                                                                       Rawa Mazowiecka 

 

                                                                                                     Grażyna Dębska  

 


