
                                        UCHWAŁA Nr XII/109/2012                  
Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 2 lutego  2012 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice  

 

 

 Na podstawie art. 25 ust.4, 6-8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy 

Sieroszewice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą wysokość diet w stosunku miesięcznym dla radnych: 

1. Przewodniczącego Rady Gminy  - 1.324,84 zł.(słownie : tysiąc trzysta dwadzieścia 

cztery  złotych , 84/100), 

2. Wiceprzewodniczących Rady Gminy –  650,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt 

złotych  00/100 ), 

3. Przewodniczących Komisji Rady –  650,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych , 

00/100   ), 

4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 750,00 zł (słownie:  siedemset pięćdziesiąt 

złotych , 00/100), 

5. Członków Komisji Rewizyjnej –  700,00  zł (słownie: siedemset złotych ,00/100), 

6. pozostałych radnych –  600,00  zł (słownie: sześćset  złotych ,00/100).   

 

§ 2. 1. Od przysługującej diety dokonywane będą następujące potrącenia: 

1) nieobecność na sesji – 5 % wysokości diety przysługującej radnemu, 

2) nieobecność na posiedzeniu Komisji – 5 % wysokości diety przysługującej 

radnemu. 

       2. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 punkcie 1 i 2 nie mogą przekraczać 10 % diety              

 przysługującej radnemu w danym miesiącu. 

       3. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nieobecności Przewodniczącego 

 Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych w związku z oddelegowaniem do 

 pełnienia obowiązków radnego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/67/2007 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 

2007 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanych  diet dla radnych Gminy Sieroszewice. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca        

       2012  roku. 

 

 

 

 

                



UZASADNIENIE 
 do Uchwały Nr XII/109/2012  Rady Gminy Sieroszewice  

z dnia 2 lutego  2012 roku 

 

 

w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice  

 

 

 

       Stosowanie do zapisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

Gminnym – Rada Gminy ustala zasady na podstawie, których przysługują diety dla radnych.    

Rada Gminy ustaliła  w 2007 roku zryczałtowaną  formę  wypłaty diet w wysokościach 

zróżnicowanych, biorąc pod uwagę pełnione funkcje przez radnych.                                    

Rada postanowiła podwyższyć  zryczałtowane diety  biorąc pod uwagę stopień   inflacji .  

    W  związku z powyższym podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

           Wójt Gminy 

 

  `               Czesław Berkowski 

 


