
UCHWAŁA NR IX/ 56 /2015
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz. U. z 2013r. poz. 
594, poz. 645 i 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) Rada Gminy Skoroszyce, u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta za udział w sesjach Rady i posiedzeniach 
komisji, w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, usalonego na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200 poz. 1679 z późn.zm.).

2. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, przewodniczącym komisji stałych przysługuje dieta w wysokości 17% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ust. 1.

3. Radnemu w danym dniu przysługuje tylko jedna dieta, jeśli w danym dniu uczestniczył w więcej niż jednym 
posiedzeniu.

4. Podstawą wypłaty diety z tytułu uczestnictwa w sesji Rady Gminy Skoroszyce oraz w posiedzeniu komisji 
Rady Gminy stanowi potwierdzenie obecności na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniu komisji, w formie 
własnoręcznego podpisu na liście obecności.

5. Listę obecności radnych na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji, prowadzi Biuro Rady.

6. Dieta jest wypłacana w kasie Urzędu Gminy  lub przlewem na konto bankowe wskazane przez radnego.

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w wysokości 1 300 zł.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu:

1) o 20% w przypadku braku uczestnictwa w sesji;

2) o 1/30 za każdy dzień nie wykonywania funkcji przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Skoroszyce Nr VI/35/15 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad wypłaty diet radnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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