
UchwataNr 11/4/10
Rady Gminy SJawno

z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie ustalenia diet

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
1 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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. 121 8; z 2008 r.
Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,
poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675) Rada Gminy
Slawno uchwala co naste.puje:

§ 1. Ustala si§ wysokosc oraz zasady obliczania i wyptaty diet dla
radnych Rady Gminy Slawno za udzial w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. Przewodnicza^cemu Rady Gminy przysluguje dieta ryczaltowa
wynoszapa 1324,- zl miesi^cznie.

§ 3. Zaste.pcy Przewodnicza_cego Rady Gminy przysluguje dieta
ryczaltowa wynoszapa 500,- zl. miesi^cznie.

§ 4. Ustala si§ zryczattowana^diet? w stosunku miesi^cznym, zwana_dalej
dieta^ ryczattowst, dla radnego w wysokosci:

1) 450,- zl dla przewodniczapego komisji,
2)400,- zl dla zast^pcy przewodniczqcego komisji,
3) 350,- zl. dla radnego,

§ 5. Wyptata diet, za dany miesia^c kalendarzowy, naste.puje jednorazowo
w terminie ostatniego dnia kazdego miesiaca na podstawie list sporza_dzonych
w oparciu o listy obecnosci na sesjach rady oraz komisjach. Dieta wyptacana
jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 6. 1. Wysokosc miesi^cznej diety ryczattowej, o ktorej mowa w § 2, § 3
i § 4 ulega obnizeniu o 30% za kazda. nieobecnosc radnego na sesji Rady
Gminy oraz na posiedzeniu komisji stalej, ktorej jest czlonkiem,
z zastrzezeniem ust. 2.



2. Jezeli radny wykonywat inne obowistzki zwiazane z pelnieniem funkcji
radnego, ktore uniemozliwiafy mu obecnosc na posiedzeniu sesji lub komisji
stalej dieta nie ulega obnizeniu.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiaca kalendarzowego funkcji
pefnionej przez radnego, od ktorej uzalezniona jest wyptata diety lub jej
wysokosc, wymiar diety ryczattowej za dany miesia^c ustala si?
proporcjonalnie, przyjmuja^c, ze miesic[C trwa 30 dni.

§ 7. Radny moze ztozyc pisemne oswiadczenie o rezygnacji z catosci lub
cz^sci diety lub o przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oswiadczeniu eel.

§ 8. Traci moc uchwata Rady Gminy Stawno Nr XX/149/08 z dnia
30 maja 2008 roku.

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 grudnia 2010 roku.
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