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z dnia  27 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXV/        /2017
RADY GMINY CISEK

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie diet przysługujących radnym Rady Gminy Cisek

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. 
poz. 446, poz. 1579, 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującemu radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada 
Gminy Cisek uchwala, co następuje:

§ 1. Radnemu przysługuje miesięcznie dieta za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji 
Rady Gminy.

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowana dietę w stosunku miesięcznym w zależności od pełnionych funkcji:

a) Przewodnicząca Rady Gminy 1.200,00 zł,

b) Wiceprzewodniczący Rady Gminy 500,00 zł,

c) Przewodniczący Komisji Rady Gminy 410,00 zł,

d) Radnym Gminy Cisek będącym członkami w 2 komisjach i więcej 370,00 zł,

e) Radnym Gminy Ciek będących członkami w 1 komisji lub nie pełniących żadnej funkcji 330,00 zł.

2. W przypadku zbiegu prawa do diet radnemu przysługuje jedna dieta w wyzszej wysokości.

§ 3. 1. W przypadku nieobecności radnego na sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji Rady Gminy 
której jest członkiem w danym miesiącu kalendarzowym dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu:

a) za nieobecność na posiedzeniu komisji - 10%,

b) za nieobecność na sesji Rady Gminy - 10% z zastrzeżeniem ust. 2,

c) za nieuczestniczenie w żadnych posiedzeniach Rady Gminy w danym miesiącu - 100%.

2. Potrąceń nie dokonuje się w przypadku nieobecności radnego spowodowanej podróżą odbywającą się na 
polecenie przewodniczącej Rady Gminy Cisek.

§ 4. 1. Diety wypłacane są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje na 
rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu Gminy Cisek.

2. Podstawa wypłaty diety jest lista obecności na sesjach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy w danym 
miesiącu.

3. Przygotowaniem dokumentacji do wypłaty zajmuje sie biuro Rady Gminy Cisek.

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

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek Nr XXII/130/2016 z 19 grudnia 2016r. w sprawie diet 
przysługujacych radnym Rady Gminy Cisek.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Cisek. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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