
UCHWAŁA NR II/7/2014
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia diet radnych  Rady Gminy Gniezno .

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 
594 z póż. zm. ) oraz § 3 pkt.3  rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości  diet przysługujących radnym gminnym ( Dz. U z 2000r. nr 61 , poz. 710 ) uchwala się co następuje :

§ 1. Ustala się miesięczne diety dla radnych w następujących wysokościach :

1 Przewodniczący Rady Gminy 1300,00 zł.
2 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 900,00 zł.
3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1000,00 zł
4 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 900,00 zł
5 Członkowie Komisji Rewizyjnej 850,00 zł.

6 Przewodniczący Komisji Budżetowo –Gospodarczej 
i Przewodniczący  Komisji  Oświaty. 900,00 zł

7 Radni 800,00 zł.

§ 2. Przysługująca dieta za dany miesiąc wypłacana jest z dołu  najpóźniej do 10 dnia każdego następnego 
miesiąca  na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach  Rady oraz komisjach .

§ 3. 1. W przypadku nieobecności na sesji Rady oraz na posiedzeniu Komisji Rady niezależnie od pełnionej 
funkcji, dieta za dany miesiąc ulega zmniejszeniu :

1) za nieobecność na sesji Rady w wysokości       100,00 zł

2) za nieobecność na posiedzeniach komisji Rady w wysokości    80,00  zł.

2. Dieta za dany miesiąc nie ulega zmniejszeniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności  na sesji lub 
posiedzeniu  komisji spowodowanej :

1) wykonywaniem innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego, które  uniemożliwiły mu 
obecność na sesji Rady lub posiedzeniu Komisji .

2) o usprawiedliwieniu nieobecności na sesji Rady decyduje Przewodniczący  Rady a na posiedzeniu Komisji 
Rady jej Przewodniczący  .

§ 4. Traci moc uchwała nr LI /348/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie  ustalenia diet dla radnych Rady 
Gminy Gniezno .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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UZASADNIENIE

Wysokośćdiet przysługującychradnemuGminynie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
półtorakrotności kwoty bazowej ( tj 1766,46 zł x 150% = 2.649,69 zł ) określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmującychkierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianieniektórych
ustaw tj ( Dz.U z 2011r. nr 79,poz. 431 z póżn. zm.) z zastrzeżeniem , że wysokość diet jest
uzależnionaod liczbymieszkańcóww gminie .
W GminieGniezno liczbamieszkańcówwynosi poniżej 15 tys. w związku z czymwysokość
maksymalnejdiety przysługującejradnemu niemoże przekroczyć kwoty 1.324,85 zł.
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