UCHWAŁA NR XXVI/234/21
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 4 marca 2021 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 2020 r. poz. 256, poz. 695 i poz. 1298,
z 2021 r. poz. 54 i poz. 187) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pana T.W. z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie
podwyższenia diet dla radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do zawiadomienia
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
W dniu 22 stycznia 2021 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W.
W piśmie tym jego nadawca wnioskuje do organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka o
podwyżkę diet radnych ( o 5 %). Wniosek ten Pan T.W. uzasadnił w szczególności inflacją i
wyższymi kosztami życia i funkcjonowania radnych.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku, stanowiskiem jej Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do dyspozycji przepisu art 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. u z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę gminy. Na dzień procedowania
przedmiotowego wniosku wysokość diet radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka określa uchwała
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, zmieniona uchwałą Nr XXV/223/21 z dnia 28
stycznia 2021 r. Wysokość diet przysługujących radnych podlega ustawowemu ograniczeniu. W myśl
art 25 ust 6 powołanej wyżej ustawy – wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć
w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotnosci kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw ( Dz. U z 2020 r. poz. 1658) Wysokość maksymalnej diety przysługującej radnemu określa, w
zależności od liczby mieszkańców gminy, rozporządzenie 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). Dla gmin od 15.000 do 100.000 mieszkańców ( a taką gminą jest Miasto Rawa Mazowiecka)
prawodawca zastrzegł maksymalną wysokość diety do wysokości 75 % maksymalnej diety
określonej przepisem art 25 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym. Powołaną wyżej uchwałą
nowelizującą Nr XXV/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. zwiększono dotychczasową wysokość diety
zryczałtowanej dla przewodniczego Rady i jego zastępcy do poziomu diety maksymalnej. Wysokość
diet przysługujących pozostałym radnym za każdy udział w sesji rady i posiedzeniach jej komisji
pozostawiono w dotychczasowej wysokości. Wynikało to z faktu, iż łączna wysokość diet pobierana
przez tych radnych z tytułu udziału w sesjach rady i posiedzeniach komisji w ciągu miesiąca

kształtowała się w wysokości diety maksymalnej.
Z tych też względów powyższy wniosek o podwyższenie diet radnym Rady Miasta Rawa
Mazowiecka, obowiązujących na dzień jego procedowania, należy uznać za nieuzasadniony.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 247 w związku z art.238 Kodeksu postępowania administracyjnego- w
przypadku, gdy wniosek, w wyniku jego rozpatrzenia został uznany za bezzasadny i jego
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na wniosek, a wnioskodawca ponowił wniosek bez wskazania
nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadomienia skarżącego.

