
UCHWAŁA nr IV/27/2011 
RADY GMINY LUBRZA 

 z dnia 23 lutego 2011r.  
 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 
 

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568 i 
z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr l72 poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006r. Nr l7, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  w związku z      
§ 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnym gminy ( Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Lubrza 
uchwala, co następuje : 

§ 1 

Rademu przysługuje dieta za udział w posiedzeniach : 
1. sesji Rady Gminy, 
2. stałej Komisji, do której został powołany,  
3. doraźnej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do zbadania 

określonych spraw. 
 

§ 2 

1. Radny otrzymuje dietę za kaŜdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach 
wymienionych w § 1. 

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez 
względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył. 

 

§ 3 

1. Podstawę wymiaru diety stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę z zaokrągleniem do 
pełnych złotych. 

2. Ustala się następujące wysokości diet : 
a) za udział w Sesji Rady Gminy – 16 % podstawy wymiaru. 
b) za udział w posiedzeniu komisji : 
- dla przewodniczącego komisji –  18 % podstawy wymiaru 
- dla członków komisji –   16 % podstawy wymiaru. 
3. Podstawę do wypłacania diety stanowi lista obecności z odbytego posiedzenia, 

potwierdzona podpisami osób w nich uczestniczących, którym przysługują diety.  
 

§ 4 
1. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 79 %   

                   minimalnego wynagrodzenia za pracę z zaokrągleniem do pełnych złotych. 
2. Ustala się miesięczną dietę dla  V-ce Przewodniczącej Rady Gminy w wysokości 

30 %  minimalnego wynagrodzenia za pracę z zaokrągleniem do pełnych złotych. 
 



§ 5 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§ 6 

 Traci moc uchwała III/32/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie     
         ustalenia wysokości diet radnych. 
 

§ 7 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCA 
           Rady Gminy Lubrza 
          ElŜbieta Szwadowska 
 
 

 

 

 


