
                                              Uchwała Nr IV/22/15 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
radnych  Rady Gminy Rawa Mazowiecka. 

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U.2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318, i 2014 poz.379, poz.1072) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.  Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Rady Gminy 

Rawa Mazowiecka za udział w pracach Rady i jej Komisjach w wysokości : 
                   
1) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady -      1.300,00 zł; 

 
2) dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady -     550,00 zł; 

 
3) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji stałej -550,00  zł; 
 
4)  dla pozostałych radnych -   500,00 zł. 

 
          §  2.1 .W przypadku nieobecności  radnego na sesji  Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka  lub posiedzeniu Komisji, której jest członkiem,  zryczałtowana  
dieta należna za miesiąc, w którym  odbywały się  te posiedzenia ulega 
zmniejszeniu  w wysokości  20 % za każdą nieobecność . 
           2. W przypadku gdy radny  będzie wykonywał  mandat przez okres 
niepełnego miesiąca na skutek upływu kadencji Rady Gminy , wygaśnięcia 
mandatu  albo objęcia  mandatu w trakcie kadencji , będzie mu przysługiwało  
prawo do diety  proporcjonalnie za okres wykonywania  mandatu. 

3.W przypadku, o którym mowa w ust.2 , wysokość diety za dany miesiąc 
ustala się dzieląc miesięczną stawkę diety przez ilość dni w danym miesiącu, a 
następnie mnożąc wynik  przez ilość dni wykonywania mandatu  przez radnego.  

 § 3. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem 
samochodowym niebędącym  własnością Gminy Rawa Mazowieckiego, w 
ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem 
mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako maksymalne 
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie 
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym .- 



          § 4. Upoważnia się wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka – Stanisława Chojeckiego,  a w razie jego nieobecności 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka– Sławomira 
Woszczyka  do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla 
Przewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka .  

 
         § 5. Traci moc Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z 
dnia 28  stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży radnym Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  
od 1 stycznia 2015 roku. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka a 
także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy Rawa 
Mazowiecka 

 


