Uchwała Nr XXXV/169/2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61,
poz. 710) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Radnym Gminy Sadowne z tytułu pracy w Radzie oraz stałych komisjach Rady przysługuje
dieta miesięczna.
2. Podstawą do ustalenia wysokości diety, o której mowa w ust. 1 jest kwota bazowa określona
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 966 ze zm.).
§ 2.
1. Wysokość diety uzależniona jest od funkcji pełnionej przez radnego.
2. Dieta wynosi:
a) dla Przewodniczącego Rady Gminy – 65% kwoty bazowej,
b) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji Rady
Gminy – 34% kwoty bazowej,
c) dla pozostałych radnych:
- będących członkami jednej komisji Rady Gminy – 22% kwoty bazowej,
- będących członkami co najmniej dwóch komisji Rady Gminy – 28% kwoty bazowej.
3. W przypadku łączenia funkcji, radnemu wypłaca się jedną dietę z tytułu pełnionych funkcji,
tą która jest dla niego korzystniejsza.
4. Dieta radnego ulega zmniejszeniu o 25% za każdą nieobecność na sesji Rady i posiedzeniu
komisji.
5. W przypadku gdy w jednym dniu odbywają się dwie komisje, w których nie uczestniczy radny
potrącenie następuje za jedną komisję.
6. Podstawą do wypłacenia radnemu diety z tytułu uczestnictwa w sesji Rady oraz w posiedzeniu komisji
Rady jest potwierdzenie jego obecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu komisji własnoręcznym
podpisem na liście obecności.

7. Nie potrąca się diety radnemu, który nie uczestniczy w sesji Rady zwołanej w trybie
nadzwyczajnym.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży, zmieniona uchwałą
Rady Gminy Sadowne Nr XXXIII/156/2017 z dnia 29 marca 2017 roku.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

