
Uchwata Nr 11/6/14
Rady Gminy Slawno

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia diet

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Stawno uchwala co nastepuje:

§ 1. Ustala sie wysokosc oraz zasady obliczania i wypJaty diet dla radnych
Rady Gminy Stawno za udzial w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. Przewodniczqcemu Rady Gminy przysfuguje dieta ryczattowa
wynosz^ca 1.324,- zt miesiecznie.

§ 3. Zastepcy Przewodniczqcego Rady Gminy przysluguje dieta ryczattowa
wynoszqca 800,- zl. miesiecznie.

§ 4. Ustala sie zryczattowana^ diete w stosunku miesiecznym, zwana^ dale]
diet^ ryczattow^, dla radnego w wysokosci:

1) 500,- zf dla przewodnicz^cego komisji,
2) 450,- zt dla zastepcy przewodnicz^cego komisji,
3) 400,- zt. dla radnego,

§ 5. Wypfata diet, za dany miesi^c kalendarzowy, nastepuje jednorazowo
w terminie ostatniego dnia kazdego miesi^ca na podstawie list sporza.dzonych
w oparciu o listy obecnosci na sesjach rady oraz komisjach. Dieta wyplacana jest
przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 6. 1. Wysokosc miesiecznej diety ryczattowej, o ktorej mowa w § 2, § 3
1 § 4 ulega obnizeniu o 20% za kazda^ nieobecnosc radnego na sesji Rady
Gminy oraz na posiedzeniu komisji statej, ktorej jest czlonkiem,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli radny wykonywat inne obowi^zki zwi^zane z pefnieniem funkcji
radnego, ktore uniemozliwialy mu obecnosc na posiedzeniu sesji lub komisji
stalej dieta nie ulega obnizeniu.

3. W przypadku zmiany w trakcie miesi^ca kalendarzowego funkcji pefnionej
przez radnego, od ktorej uzalezniona jest wyptata diety lub jej wysokosc, wymiar
diety ryczattowej za dany miesi^c ustala sie proporcjonalnie, przyjmuj^c, ze
miesiqctrwa 30 dni.



§ 7. Radny moze zlozyc 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 11/4/10 z dnia
30 listopada 2010 roku.

§ 9. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca. od 1 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZACY

mgr mt. Xrtaaiusz Knap


