UCHWAŁA NR XL/299/2021
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych gminy
Na podstawie art. 25 ust. 4 , ust. 6 - 8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2021.1372 t. j. ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Miedźna;
2) Radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Miedźna;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisję stałą Rady Gminy Miedźna;
4) sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Gminy Miedźna;
5) posiedzeniach - należy przez to rozumieć posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Miedźna;
6) nieobecności - należy przez to rozumieć nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji stałej, której
jest członkiem, z wyjątkiem nieobecności wynikającej z wykonywania przez radnego zadania mającego
bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu określonego przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. 1. Radnemu przysługuje dieta miesięczna za udział w pracach Rady Gminy i jej organów, w okresie od
dnia złożenia ślubowania do dnia wygaśnięcia mandatu.
2. Diety są naliczane według następujących współczynników:
1) dla radnego nie biorącego udziału w pracach komisji - 35% maksymalnej wysokości diety,
2) dla radnego biorącego udział w pracach jednej komisji - 40% maksymalnej wysokości diety,
3) dla radnego biorącego udział w pracach dwóch lub więcej komisji - 60% maksymalnej wysokości diety,
4) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji -75% maksymalnej wysokości diety,
5) dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady - 85% maksymalnej wysokości diety,
6) dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady - 100% maksymalnej wysokości diety.
3. W przypadku zbiegu prawa do diety, radnemu przysługuje jedna dieta naliczona według wyższego ze
współczynników, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku wykonywania mandatu radnego przez czas krótszy niż pełny miesiąc lub pełnienia przez
radnego funkcji przez czas krótszy niż pełny miesiąc, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu
wykonywania mandatu lub okresu pełnienia funkcji.
§ 3. 1. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji z przysługującej diety potrąca się 150 złotych.
2. Za każdą nieobecność radnego na sesji z przysługującej diety potrąca się 300 złotych.
3. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji lub na sesji, dłuższą jednorazowo niż jedna godzina,
z przysługującej diety potrąca się 100 złotych.
§ 4. Podstawą potrąceń wymienionych w § 3 jest:
1) brak podpisu radnego na liście obecności na posiedzeniu komisji oraz sesji rady;
2) odnotowanie na liście obecności, nieobecności radnego, dłuższej jednorazowo niż jedna godzina.
§ 5. W przypadku nie uczestniczenia radnego w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu komisji i sesji za ten
miesiąc dieta nie przysługuje.

Id: CDC0F125-D704-4AE0-B173-1788F2289F76. Podpisany

Strona 1

§ 6. Wysokość diety radnego podlega zaokrągleniu w dół do pełnej złotówki.
§ 7. Diety wypłacane są w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie zestawienia
obecności uczestnictwa radnych w posiedzeniach komisji oraz sesji za dany miesiąc, zatwierdzonego przez
Przewodniczącego Rady bądź Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 8. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych bezpośrednio związanych z wykonywaniem
mandatu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
gminy.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia
diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny

Id: CDC0F125-D704-4AE0-B173-1788F2289F76. Podpisany

Strona 2

