Uchwała Nr III/25/2018
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych gminy Radziejów.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)1, oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710), uchwala się co następuje:
§ 1. 1.Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Rady Gminy Radziejów
w wysokości:
1) 500,00 zł dla radnego,
2) 600,00 zł dla przewodniczącego komisji rady,
3) 600,00 zł dla wiceprzewodniczącego rady.
2. Radnemu przysługuje w miesiącu jedna zryczałtowana dieta w najwyższej wysokości.
3. Wypłata diet za dany miesiąc następuje jednorazowoz dołu do piątego dnia każdego
miesiąca następnego w kasie Urzędu Gminy Radziejów lub na wskazany przez radnego
rachunek bankowy.
§ 2. 1. Dieta, o której mowa w § 1, ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność radnego
na posiedzeniu sesji lub komisji. Zmniejszenie diety następuje w miesiącu, w którym
zaistniały podstawy do jej zmniejszenia.
2. Podstawą zarówno do obniżenia diety jak i wypłaty diety są listy obecności z danego
miesiąca, których kopie załącza się do listy płac.
§ 3. Nie dokonuje się zmniejszenia diety radnego, którego nieobecność na sesji lub
posiedzeniu komisji jest wynikiem delegowania go przez Przewodniczącego Rady do
wykonywania innych czynności.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wysokości diet dla radnych gminy Radziejów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązuje do końca kadencji
2018-2023 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Marian Bandyszewski
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

Uzasadnienie
Zmiana systemu naliczania i wypłacania diet radnym gminy Radziejów spowoduje, że koszty
wykonywania funkcji radnego będą zracjonalizowane, a obsługa finansowa Rady będzie
mniej skomplikowana i bardziej ekonomiczna.
Kwestię diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Radziejów reguluje Uchwała
Nr III/24/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2018 r.
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