
   Uchwała Nr XI /64 / 11
Rady Gminy Jeżowe

       z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie diet  dla Radnych Rady Gminy Jeżowe.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 
162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 
48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230 i Nr 106, poz. 675)  Rada Gminy Jeżowe uchwala co następuje :

§ 1.
Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy 
Jeżowe za udział w pracach rady i jej komisjach.
                                                                             § 2. 

1.  Ustala się zryczałtowaną  dietę w stosunku  miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową w 
następującej wysokości dla :

1) Przewodniczącego Rady Gminy – 138 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów.

2) Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy – 75 % minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów.

3) Przewodniczącym Komisji stałych – 75 % minimalnego wynagrodzenia
4)       za pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów.
5) Zastępców Przewodniczących Komisji stałych - 65 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Radę Ministrów.
6) Radnego,, który jest członkiem  dwóch lub więcej Komisji – 60 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ogłaszanego  przez Radę Ministrów.
7) Radnego , który jest członkiem jednej Komisji – 50 % minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ogłaszanego  przez Radę Ministrów.
8) Radnego Rady Gminy  - 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego 
przez Radę Ministrów.

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa  w najwyższej wysokości.
§ 3

Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 
26 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na 
sesjach rady oraz komisjach. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na 
wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 4.

1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu  o 20% 
wysokości diety należnej radnemu, za każdą nieobecnoć radnego na sesji Rady Gminy 
oraz na posiedzeniu komisji stałej , której jest członkiem z zastrzeżeniem ust. 2.



2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które 
uniemożliwiały mu obecność na sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu .

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

4. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diet wyliczona zgodnie z uchwałą za dany 
miesiąc kalendarzowy przekrczała limit wysokości diety określony w obowiązujących 
przepisach, radnemu wypłacana jest kwota do wysokości limitu. 

§ 5.

1. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub 
      o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.

2. W przypadku łączenia przez radnego mandatu radnego z mandatem sołtysa, radnemu 
przysługuje jedna dieta w wysokości wyższej.

                                                                              § 6.

Traci moc Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Jeżowe z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego 
oraz Radnych i Przewodniczących Komisji.

§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie 
internetowej Gminy Jeżowe.


