
UCHWAŁA NR 23/III/2018
RADY GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia diet radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 
poz. 994 z późn. zm.) , § 3pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)  Rada Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dietę za każdy udział w sesji i posiedzeniu komisji, potwierdzony podpisem na liście 
obecności w wysokości:

1) 300 zł (słownie złotych: trzysta 00/100)  – dla radnych za sesję;

2) 200 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) – dla radnych za posiedzenie komisji.

2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą ustala się dietę za każdy udział w sesji 
i posiedzeniu komisji, potwierdzony podpisem na liście obecności w wysokości:

1) 300 zł (słownie złotych: trzysta 00/100)  – za sesję;

2) 200 zł (słownie złotych: dwieście 00/100) –  za posiedzenie komisji.

3. Przewodniczącemu Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą przysługuje zryczałtowana dieta miesięczna 
płatna z dołu w wysokości 1300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100)  .

4. Za każdą nieobecność Przewodniczącego Rady Gminy  na sesji lub posiedzeniu komisji, której jest 
członkiem potrąca się 5% należnej diety, o której mowa w ust. 3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu 
stosuje się potrącenie jak za jedną nieobecność.

5. Nieobecność spowodowana wykonywaniem w tym czasie obowiązków związanych z pełnioną funkcją 
w Radzie nie stanowi podstawy potrącenia diety.

6. Wydatki z tytułu diet realizowane będą z budżetu gminy.

7. W przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje jedną dietę w wyższej wysokości 
bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Tracą moc:

1) Uchwała Nr 87/XV/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie 
ustalenia   diet dla Radnych Gminy w Czerwińsku nad Wisłą;

2) Uchwała Nr 88/XV/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie 
ustalenia   diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czerwińsk nad Wisłą

Dariusz Stanisław Szurmak
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