
UCHWAŁA NR XVI/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 29 października 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 
1515) w związku z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, nr 79, poz. 431 ze zm.), Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy 
(Dz. U. z 2000 roku, Nr 61, poz. 710) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 
(Dz. U. z 2000 roku, nr 66, poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z 18 grudnia 2014 r. w sprawie diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Podstawą przyznania i wypłacenia diety, o której mowa w § 1 jest udział radnego w posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej oraz planowanych posiedzeniach Rady Miejskiej potwierdzonych podpisem 
na liście obecności. W przypadku nieobecności, podstawą przyznania i wypłacenia diety będzie 
usprawiedliwienie nieobecności w obradach Rady i na posiedzeniach Komisji przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nieobecność usprawiedliwiona radnego na sesji lub komisji nie skutkuje zmniejszeniem wysokości 
diety radnego.”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Radny ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniach sesji i komisji. 
Usprawiedliwienia przedkładane są do Przewodniczącego Rady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/106/2015

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 29 października 2015 roku

o zmianie uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Rada Miejska w Płońsku 15 stycznia 2015 roku uchwałą nr IV/24/2015 powołała doraźną Komisję Statutową 
w celu wypracowania propozycji zmian do obowiązującego Statutu Gmniny Miasto Płońsk. W toku prac Komisja 
wypracowała także propozycję zmian do obowiązującej uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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