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 Zarządzenie Nr  443/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  

   z dnia 6 grudnia 2022 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – uchwały Rady Gminy Nieporęt  w sprawie zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt. 

 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  
oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2010 r. 
Nr 203, poz. 6097,  z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady 
Gminy Nieporęt w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Gminy Nieporęt. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
        

z up. Wójta 
 

Alicja Sokołowska 
Zastępca Wójta 

 
                           
                                                                        

 
 

 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 443/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia  6 grudnia 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Gminy w  
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 
Gminy Nieporęt. 

 
 
    Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 
2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z 2010 r. 
Nr 203 poz. 6097, z 2016 r. poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej 
„Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa miejscowego uchwały Rady Gminy Nieporęt  
w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy 
Nieporęt. 

 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień:   6 grudnia 2022 r.  
    Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień:  12 grudnia  2022 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem adresu e-mail Urzędu Gminy Nieporęt: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1,  w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu 
Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 



3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone                          
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt  w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-projekt- 

UCHWAŁA NR ……………………. 
Rady GMINY NIEPORĘT 
z dnia ……………………. 

 
 

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Gminy Nieporęt 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz  § 3 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. poz. 1974) Rada Gminy Nieporęt 

uchwala, co następuje: 

 

§  1. Ustala się zasady przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 

Gminy Nieporęt, w tym wysokość diet i zasady ich wypłaty, określone w niniejszej uchwale. 

 

§ 2. Podstawą ustalenia wysokości diety radnego jest 2,4 - krotność kwoty bazowej określanej 

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). 

 

§  3. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej funkcji wynosi:  

1) dla przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt - 75 %; 

2) dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nieporęt - 73 %; 

3) dla przewodniczącego komisji stałej Rady Gminy Nieporęt - 70 %; 

4)  dla przewodniczącego komisji doraźnej Rady Gminy Nieporęt -  65 %; 

5) dla radnego Gminy Nieporęt nie pełniącego funkcji wymienionych w pkt. 1- 4 – 60 %, 

podstawy, o której mowa w §  2.   

2. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta                     

w wyższej wysokości. 

 

§  4.  Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w § 3 ust. 1 ulega zmniejszeniu o każdą 

nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji Rady Gminy Nieporęt, której radny jest 



członkiem, proporcjonalnie do łącznej ilości sesji i komisji Rady Gminy Nieporęt w danym 

miesiącu. 

 

§ 5. Dieta nie przysługuje radnemu w miesiącu, w którym nie odbywały się sesje Rady Gminy 

Nieporęt lub posiedzenia komisji Rady Gminy Nieporęt, których radny jest członkiem.  

§ 6. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez 

radnego, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do czasu pełnienia każdej 

z funkcji, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub rozpoczęcia sprawowania mandatu                       

w trakcie miesiąca kalendarzowego, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie 

do czasu sprawowania mandatu, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 

wysokości diety. 

§  7. 1. Podstawę do ustalenia wysokości diety radnego za dany miesiąc kalendarzowy oraz 

wypłacania tej diety stanowią listy obecności radnego na sesjach Rady Gminy Nieporęt i na 

posiedzeniach komisji Rady Gminy Nieporęt. Za prawidłowość sporządzenia list obecności 

odpowiedzialny jest przewodniczący danych obrad.  

2. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje z dołu, w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca. 

3. Diety wypłaca się przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe, na podstawie 

zbiorczego zestawienia podpisanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt, 

sporządzanego w oparciu o listy obecności radnego na sesjach oraz na posiedzeniach komisji 

Rady Gminy Nieporęt w danym miesiącu.  

§ 8. 1. Zwrot kosztów podróży służbowych radnym następuje na zasadach określonych                    

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.                  

w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy (Dz. U.  Nr 66, poz.800 , z 2002 r. Nr 14, poz.18 oraz z 2003 r. Nr 33, poz.280).  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.   

§ 10. Traci moc uchwała Nr XLIX/135/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2021 r. w 

sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym  Gminy 

Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  poz. 11298, z 2022 r. poz. 8439). 

§ 11.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 



 
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Nieporęt 

 
 

 
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 
zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 
i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 


