
UCHWAŁA NR XVIII/131/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579) 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. Radnemu 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 każdy 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. Podstawą wymiaru diety jest odpowiedni procent minimalnego wynagrodzenia za pracę
z zaokrągleniem do pełnych złotych w zależności od pełnionej funkcji.

2. Ustala się następujące wysokości diet :

1) za udział w Sesji Rady Gminy – 22 % podstawy wymiaru;

2) za udział w posiedzeniu komisji :

a) dla przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 - 24 % podstawy wymiaru,

b) dla członków komisji –   z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 - 22 % 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 :

1) Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 50 % maksymalnej wysokości diety radnego
w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców, określonej w odrębnych przepisach.

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 46 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
z zaokrągleniem do pełnych złotych.

3) radnego, który pełni funkcję Przewodniczącego komisji stałej i jest członkiem innej  komisji stałej Rady 
Gminy, do wysokości maksymalnie 50 % maksymalnej wysokości diety radnego w gminach poniżej 15 tys. 
mieszkańców, określonej w odrębnych przepisach.

2. Dieta dla radnego wymienionego w ust. 1 pkt 3 wypłacana jest w miesiącach w których odbywają
się sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji.

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ulega obniżeniu
o 10% wartości miesięcznej diety za każdą nieobecność w pracach Rady z zaokrągleniem do pełnych złotych,
z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 ulega obniżeniu o 33 % 
wartości miesięcznej diety za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji
z zaokrągleniem do pełnych złotych.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący został delegowany do wykonywania 
zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, które uniemożliwia mu obecność
w pracach Rady, dieta nie ulega zmniejszeniu.
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4. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu, wymiar diety ryczałtowej radnego o którym mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 obliczany jest proporcjonalnie do okresu wykonywania mandatu w danym miesiącu. Kwotę 
zmniejszonej diety zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Traci moc Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia 
zasad wypłacania diet radnym gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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