
  

UCHWAŁA NR XI/128/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Augustowie 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnym, stosownie do pełnionej funkcji, przysługują zryczałtowane miesięczne diety stanowiące 

procentowy udział kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) w wysokości: 

1) przewodniczący Rady - 83%; 

2) wiceprzewodniczący Rady - 50 %; 

3) przewodniczący komisji stałej- 45%; 

4) wiceprzewodniczący komisji stałej - 40%.; 

5) radny - członek co najmniej dwóch komisji stałych - 38%; 

6) radny - członek jednej komisji stałej - 30%; 

7) radny - 20%; 

2. W przypadku pełnienia przez radnego w organach Rady więcej niż jednej funkcji przysługuje dieta 

w wysokości przewidzianej dla najwyższej pełnionej przez radnego funkcji. 

3. Radnym - członkom komisji doraźnych przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 5% minimalnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc w którym radny bierze udział we wszystkich posiedzeniach komisji 

doraźnych w danym miesiącu, których jest członkiem. 

4. Dieta przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, proporcjonalnie do czasu 

pełnienia funkcji. Do wyliczeń przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. 

5. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady potrąca się 30% diety przysługującej radnemu w danym 

miesiącu. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji stałej potrąca się 10 % diety przysługującej radnemu 

w danym miesiącu. Dieta nie będzie potrącana w przypadku oddelegowania radnego do wykonywania 

czynności związanych z działalnością Rady. Łączna wysokość potrąceń nie może być wyższa niż wysokość 

diety przysługującej radnemu. 

6. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety określonej 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710). 

7. Dietę wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie list obecności potwierdzonych własnoręcznym 

podpisem. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 sierpnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski 
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