UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym
Na podstawie art. 25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Radni Rady Gminy Miastkowo za udział w pracach organów gminy otrzymują diety w formie ryczałtu
miesięcznego.
§ 2. 1. Wysokość diety w zależności od pełnionej funcji w radzie wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.200,00 zl (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście);
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 600,00 zl ( słownie złotych: sześćset);
3) dla przewodniczących komisji Rady Gminy - 550,00 zł ( słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt);
4) dla radnych Rady Gminy - 500,00 zl (słownie złotych: pięćset).
2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub wiecej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę o najwyższej
wysokości, z przysługujących mu tytułów wymienionych w ust. 1.
§ 3. 1. Wypłata diet zryczałtowanych, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje w terminie do dnia
10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady Gminy oraz
na posiedzeniach/kontrolach komisji Rady Gminy.
2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy
Miastkowo.
§ 4. 1. Wysokość diety zreyczałtowanej, o której mowa w § 2 ust.1, ulega obniżeniu o 50 % za każdą
nieobecność radnego na sesji, bądź komisji Rady Gminy.
2. Nieobecność na wszystkich posiedzeniach Rady Gminy i komisji w ciągu miesiąca powoduje utratę prawa
do diety.
3. Nie ulega obniżeniu dieta, w przypadku gdy nieobecność radnego na sesji czy komisji związana jest
ze służbowym oddelegowaniem.
4. Miesięczną zryczałtowaną dietę radnego oblicz się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania
mandatu przez radnego w następujących przypadkach:
1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji;
2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji;
3) sprawowania funkcji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie
wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą od dnia 1 lutego 2019 r.
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