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Poz. 1558
UCHWAŁA NR IV/17/2019
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), § 3, pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku, Nr 61, poz. 710)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dietę dla radnych za każdy udział w posiedzeniu komisji i w sesji rady w wysokości
170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).
2. Podstawę wypłacenia diet stanowi podpis radnego złożony na liście obecności prowadzonej przez
pracownika obsługującego radę.
3. Jeżeli radny uczestniczy w posiedzeniu komisji i sesji w jednym dniu przysługuje radnemu dwie diety.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną dietę przysługującą przewodniczącemu rady w wysokości 1.200 zł (słownie:
jeden tysiąc dwieście złotych).
2. Ustala się miesięczną dietę przysługującą wiceprzewodniczącemu rady w wysokości 500 zł (słownie:
pięćset złotych).
3. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 i 2, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji
stałych rady, sesji rady, w których nie brał udziału, chyba że jego nieobecność związana była z wykonaniem
mandatu radnego.
4. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady
złożony na liście obecności prowadzonej przez pracownika obsługującego radę.
§ 3. 1. Radnemu pełniącemu jednocześnie funkcję sołtysa przysługuje dieta radnego.
2. Dieta, o której mowa w § 1ust. 1, § 2 ust. 1 i 2 jest wypłacana w kasie lub na rachunek bankowy
wskazany przez radnego.
§ 4. Traci moc uchwała nr IV/13/2006 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Grono

