
UCHWAŁA NR XII/56/2019
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie diet radnych Gminy Grabowiec

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz.506 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Grabowiec 
za udział w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową:

1) dla radnego w wysokości 300  zł;

2) dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości 800  zł;

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.

§ 3. 1. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 
10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz 
komisjach na wskazany przez radnego numer konta bankowego.

2. Dieta przysługuje również za miesiące, w których nie odbywały się sesje Rady oraz posiedzenia Komisji. 
Podstawa do wypłaty diety jest w takim przypadku lista radnych zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady 
Gminy.

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 100 zł za każdą 
nieobecność radnego na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu Komisji stałej, której jest członkiem, 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały 
mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.

3. Łączna kwota potrąceń z tytułu nieobecności radnego na sesji lub komisji  w okresie jednego miesiąca 
nie może przekroczyć wysokości ryczałtu przysługującego za dany miesiąc.

4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się 
proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.

5. Brak sesji Rady Gminy lub posiedzenia Komisji Rady w danym miesiącu nie skutkuje obniżeniem diety.

6. W przypadku radnych którzy pełnią równocześnie funkcje sołtysa przysługują im obie  diety z każdego 
ze wskazanych tytułów w pełnej wysokości.

§ 5. Tracą moc Uchwały:  Nr XV/74/08  Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości zryczałtowanej diety Przewodniczącemu Rady Gminy;  Nr XV/75/08 Rady Gminy 
Grabowiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: 56CE9770-A360-4FF8-AE8D-988FF2CDBE82. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Czata
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