
UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. 
506 z późń zm. ) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Gminy dietę miesięczną w formie zryczałtowanej                           
w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018.2288 z późn. zm.)

2. Ustala się dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy dietę miesięczną w formie zryczałtowanej                 
w wysokości 80 % diety Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Ustala się dla Przewodniczących Komisji dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 60 % diety 
Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Ustala się dla członków Komisji dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 40 % diety 
Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Ustala się dla pozostałych Radnych dietę miesięczną w formie zryczałtowanej w wysokości 35 % diety 
przewodniczącego.

6. W przypadku łączenia przez Radnego kilku funkcji przysługuje jedna, najwyższa dieta.

§ 2. 1. Podstawą do wypłacenia miesięcznej diety radnego jest potwierdzone na liście obecności 
własnoręcznym podpisem uczestnictwo w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach stałych komisji Rady.

2. Kwota diety miesięcznej ulega zmniejszeniu o 20 % za każdorazową nieobecność na sesji Rady Gminy lub 
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy, których dany Radny jest członkiem.

3. Nieobecność radnego wynikająca z delegowania do wykonywania obowiązków związanych                        
z pełnieniem funkcji w Radzie Gminy nie powoduje zmniejszenia diet.

4. Podstawą do zmniejszenia diety jest brak podpisu na liście obecności lub odnotowanie nieobecności przez 
przewodniczącego obrad w protokole sesji lub komisji.

5. Dieta za dany miesiąc płatna jest z dołu, nie później jednak niż do 5 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/10/2018  Rady Gminy Stawiguda  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 
diet radnych i sołtysów .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.
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