
UCHWAŁA NR 14/III/2018
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie diet radnych i sołtysów Gminy Miedźno

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), Rada Gminy 
Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Radnemu przysługuje dieta miesięczna oraz zwrot kosztów podróży służbowych związanych 
z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane w następującej wysokości dla:

1) Przewodniczącego Rady Gminy – 1300 zł;

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 900 zł;

3) Przewodniczących Komisji Rady Gminy – 900 zł;

4) pozostałych radnych - 800 zł.

2. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji w Radzie, przysługuje tylko jedna dieta wyższa.

§ 3. Diety ulegają potrąceniu w okresie 1 miesiąca w następującej wysokości:

1) w przypadku nieobecności radnego na jednym posiedzeniu sesji lub komisji w danym miesiącu potrąca się 20% 
diety miesięcznej;

2) w przypadku dwóch nieobecności potrąca się 40% diety miesięcznej;

3) w przypadku trzech i więcej nieobecności w tym samym miesiącu na sesji lub komisji potrąca się 50% diety.

§ 4. 1. Sołtysowi przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
gminy oraz udziału w posiedzeniach sesji Rady Gminy, a także naradach organizowanych przez Wójta.

2. Diety ulegają potrąceniu w okresie 1 miesiąca w następującej wysokości:

1) w przypadku nieobecności sołtysa na jednym posiedzeniu sesji lub naradzie z Wójtem potrąca się 20% diety 
miesięcznej;

2) w przypadku dwóch nieobecności potrąca się 40% diety miesięcznej.

§ 5. 1. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane dla sołtysów w wysokości 450 zł.

2. W przypadku łączenia funkcji sołtysa i radnego przysługuje tylko jedna dieta wyższa.

§ 6. Dieta wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia mandatu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Traci moc uchwała 34/VI/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie w sprawie diet 
radnych i sołtysów Gminy Miedźno.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno

Zdzisław Bęben
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