
Uchwała V/19/2007 
Rady Gminy Cisek 

z dnia 29 stycznia 2007r 
w sprawie diet przysługuj�cych radnym Rady Gminy Cisek 

                 Na podstawie art.25 ust.4 i 8 oraz 37 b ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r                 
o samorz�dzie gminnym( Dz. U.  z 2001r Nr 142,  poz.1591,  z 2002r  Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,  z 2003r Nr 80, poz. 717            
i Nr 162, poz.1568    z 2004r Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 i 167, poz.1759, z 2005r  
Nr 172,poz.1441i Nr 175, poz.1457, oraz  z 2006r  Nr 17, poz.128,Nr 181,poz.1337 )oraz § 3,  
ust 2 rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000roku w sprawie maksymalnej 
wysoko�ci diet przysługuj�cemu  radnemu gminy ( Dz.U. Nr 61, poz.710) rada Gminy Cisek 
uchwala co nast�puje: 

§ 1 
Radnemu przysługuje miesi�cznie dieta za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach 
komisji Rady Gminy  

§ 2 
1. Wysoko�� przysługuj�cej diety, w odniesieniu do kwoty bazowej okre�lonej w ustawie 
bud�etowej dla osób zajmuj�cych kierownicze stanowiska  pa�stwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r o kształtowaniu wynagrodze� w pa�stwowej 
sferze bud�etowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2000r Nr 19,poz.239, z 2001r 
nr 85,poz. 924,z 2002r nr 154, poz.1784, nr 100, poz.1080, nr 74, poz. 676, nr 152, poz.1267, 
nr 213, poz.1802, z 2003r nr 214,poz.1805, nr 166, poz.1609,nr 149, poz.1454,nr 228, 
poz.2256,z 2004 nr 199,poz.1939, nr 179,poz.1750,nr 240, poz.2407, nr 273,poz.2703,z 2005r 
nr 164,poz.1365, nr 249,poz. 2104,z 2006r, nr 104, poz.708, nr 104, poz.711 ) w zale�no�ci 
od pełnionych funkcji wynosi: 
1 ) Przewodnicz�cy Rady Gminy                             1.050,00zł,                     
2 ). Wiceprzewodnicz�cy Rady Gminy                      400,00zł,                     
3 ). Przewodnicz�cy Komisji  Rady Gminy               360,00zł                     
4 ).Radnym Gminy Cisek b�d�cym członkami  
   w 2 komisjach i wi�cej                                            320,00zł. 
5 ).Radnym Gminy Ciek  b�d�cych członkami  
   w 1 komisji lub nie pełni�cych �adnej funkcji        280,00zł 
  
2. W przypadku , je�li dieta przysługuje z dwu lub wi�cej tytułów, wypłaca si� diet� wg 
najwy�szego wska�nika.   
                         

§ 3 
1. W przypadku nieobecno�ci radnego na sesjach  Rady Gminy lub posiedzeniach komisji   
      Rady Gminy w danym miesi�cu kalendarzowym z diety za dany miesi�c dokonuje si�   
      potr�ce� w wysoko�ci: 
a/   za nieobecno�� na posiedzeniu komisji  - 30%, 
b/   za nieobecno�� na sesji Rady Gminy -     30%, 
      z zastrze�eniem ust.2, 
c/   za nieuczestniczenie w �adnych posiedzeniach Rady Gminy w danym miesi�cu- 100%  
 
2. Potr�ce� nie dokonuje si� w przypadku nieobecno�ci radnego spowodowanej podró�� 
odbywaj�c� si� na polecenie wyjazdu słu�bowego wydanego przez przewodnicz�cego Rady 
Gminy Cisek 

 
 



§ 4 
Diety wypłacane s� do 10 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, za który dieta 
przysługuje . Przygotowaniem dokumentacji do wypłaty zajmuje si� biuro Rady Gminy 
Cisek. 

 
§ 5 

Traci moc uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie diet za udział w pracach rady i jej organów 
Nr XXIV/151/2001 Rady Gminy Cisek z dnia 26 marca 2001r  

§ 6 
Uchwała wchodzi w �ycie z pierwszym dniem miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 
podj�to uchwał� i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłosze� Urz�du Gminy 
Cisek.  
 
 

     Przewodnicz�ca 
   Rady Gminy Cisek 
/-/ Rozwita Szafarczyk 


