
Uchwała Nr X1.69.2015
Rady Gminy w Imielnie

z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 usl. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym Uednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz S 3 pkt 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy
uchwala, co następuje:

1. Uchwala się miesięczne zryczałtowane diety radnym Rady Gminy w Imielnie
w następujących wysokościach dla:

1) Przewodniczącego Rady Gminy 95% podstawy naliczania,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 45% podstawy naliczania,
3) Przewodniczącego Komisji stałej Rady Gminy 43% podstawy naliczania,
4) Radnego Rady Gminy 40% podstawy naliczania.

2. Podstawę naliczania stanowi maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu
gminy, ustalona zgodnie z art.25 usl.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515).

3. W przypadku zbiegu uprawnień do diet o których mowa w usl. 1, radnemu
przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.

1. 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.

2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio przy naliczaniu diety radnemu
za miesiąc w którym rozpoczyna się lub kończy kadencja Rady.

1. Dieta radnego ulega zmniejszeniu w przypadku:

1) nieobecności na sesji - o 30% miesięcznej diety za każdą nieobecność,
2) nieobecności na posiedzeniu komisji - o 10% miesięcznej diety za

każdą nieobecność, przy czym nieobecność na wspólnym posiedzeniu
kilku Komisji (posiedzenia łączone) traktuje się jako nieobecność na
jednym posiedzeniu.

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. Obecność radnego na Sesji Rady lub posiedzeniach Komisji ustala się na
podstawie podpisu radnego złożonego na liście obecności. Sporządzenie listy
obecności należy do obowiązków pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do
dnia 5 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub
przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

Traci moc uchwała Nr 11/9/10Rady Gminy w Imielnie z dnia 02 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016
roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY~NY
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