
UCHWAŁA NR XLIV/16/2021 
RADY MIASTA PUCKA 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, zm. poz. 1834), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1974), 

uchwala się, co nastepuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne zryczałtowane diety dla Radnych Miasta Puck za udział w pracach Rady oraz 
za uczestnictwo w posiedzeniach sesji Rady Miasta i jej Komisjach w wysokości: 

1) Przewodniczący Rady Miasta - 50 %  maksymalnej wysokości diety. 

2) Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 42 % maksymalnej wysokości diety. 

3) Przewodniczący Komisji -  42 % maksymalnej wysokości diety. 

4) Z-ca Przew. Komisji - 36 % maksymalnej wysokości diety. 

5) Radny -  33% maksymalnej wysokości diety. 

2. Radnemu przysługuje tylko jedna dieta, korzystniejsza dla niego. 

§ 2. 1. Uprawnionym, o których mowa w § 1 ust 1, za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta  , potrąca się 
20 % kwoty z przysługującej diety miesięcznej. 

2. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania dla tych przypadków nieobecności, w czasie których 
uprawnieni, wymienieni w § 1 wykonywali inne obowiązki związane z realizacją przez Radę zadań 
statutowych, bądź zostali delegowani na szkolenia, seminaria, spotkania, uroczystości, itp. 

3. Podstawę do naliczenia diety stanowi własnoręczny podpis radnego na liście obecności  na sesji lub na 
posiedzeniu komisji, zatwierdzony przez osobę prowadzącą daną sesję lub posiedzenie komisji. W przypadku 
posiedzenia komisji lub sesji zdalnej obecność radnych na posiedzeniach potwierdza prowadzący obrady. 

4. Łączna kwota potrąceń z tytułu nieobecności radnego na sesji  w okresie jednego miesiąca nie może 
przekroczyć wysokości 50% ryczałtu przysługującego za dany miesiąc. 

§ 3. Weryfikacji wysokości przysługujących do wypłaty diet dokonuje pracownik Biura Rady Miasta, 
uwzględniając przy tym ewentualne potrącenia. 

§ 4. Diety, o których mowa w § 1 wypłacane są do 10 dnia miesiąca następującego po posiedzeniach, na 
konto wskazane przez radnego, na podstawie zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Przewodniczącego Rady 
Miasta listy do wypłaty diet, przekazanej do Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miasta Puck. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/8/2020 Rady Miasta Puck z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Puck. 

§ 7. Uchwałę stosuje się do ustalenia wysokości diety należnej od dnia 1 stycznia 2022 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miasta  
 

Piotr  Kozakiewicz 
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UZASADNIENIE 

Regulacja wysokości diet radnych jest wynikiem przyjętej przez Sejm i podpisanej przez Prezydenta RP 

ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Rada Miasta Puck przy ustalaniu wysokości 

zryczałtowanych diet radnych uwzględniła konieczność regulacji ewentualnych absencji radnych na  

posiedzeniach Rady Miasta w aspekcie finansowym,  a tym samym ograniczenie wydatków środków 

publicznych. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.  
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