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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY GMINY WALIM
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Walim
Na podstawie art.25 ust. 4, ust.6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami ), oraz § 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), Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych i sołtysów Gminy Walim za
udział w pracach rady i jej komisjach.
§ 2. 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych pełniących funkcje:
1) Przewodniczącego Rady Gminy Walim w wysokości 1.300,00 zł,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Walim w wysokości 700,00 zł
2. Radni nie wymienieni w ust. 1 otrzymują miesięczna dietę w wysokości 600,00 zł.
3. Radnemu w danym dniu przysługuje tylko jedna dieta za udział w posiedzeniu bez względu na liczbę
posiedzeń, w których radny uczestniczy w tym dniu.
§ 3. Sołtysowi biorącemu udział w posiedzeniach Rady Gminy Walim przysługuje dieta w wysokości
200,00 zł za każde posiedzenie.
§ 4. 1. Radnym i sołtysom przysługuje dieta płatna po upływie miesiąca, którego dotyczy wypłata.
2. Wypłaty diet dokonuje się do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje
dieta, na podstawie listy wypłat sporządzonej przez pracownika do obsługi rady. Diety za grudzień danego roku
wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.
3. Podstawą do wypłacenia pełnej diety jest obecność radnego na wszystkich posiedzeniach Rady oraz
komisji stałych, których jest członkiem, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.
4. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji lub sesji Rady Gminy potrącona będzie kwota
200,00 zł. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji stałych i sesji Rady Gminy, które
odbywa się w jednym dniu potrącenie wynosi tylko za jedną nieobecność.
5. Nie potrąca się diet za nieobecność spowodowaną delegowaniem na szkolenie w związku z pełnieniem
funkcji Radnego lub celem reprezentacji Gminy.
6. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 5. Radnemu delegowanemu na szkolenie lub celem reprezentacji organu Gminy poza teren Gminy Walim
przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 roku Nr 66 poz. 800 z późniejszymi
zmianami).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Walim a dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia
wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Walim oraz uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Walim
z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Walim.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Walim
Zuzanna Bodurka
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnym
przysługują diety . Przy ustalaniu wysokości diet bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Uchwała określa zasady i wysokości diet radnych, uwzględniając jednocześnie , warunek, że maksymalna
wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca nie przekraczała kwot określonych w art. 25 ust.
6-7 cytowanej wyżej ustawy.
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