
Uchwała Nr  II/15/14
Rady Gminy Masłów

z dnia 05 grudnia 2014 roku

w  sprawie  zasad  wypłacania  i  wysokość  diet  przysługujących  radnym  za  udział
w posiedzeniu sesji i komisji.

Na podstawie art.  25 ust.4,6  i  8  ustawy z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.594  z  późniejszymi  zmianami)
Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1.  Radnemu Rady Gminy Masłów za pracę w Radzie i komisjach przysługuje  dieta
w formie ryczałtu miesięcznego.

        
§ 2.1. podstawą wyliczenia diety diety radnych jest kwota bazowa określona w aktualnie
obowiązującej  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska
państwowe. 
Dieta dla radnych wynosi miesięcznie dla:

1) Przewodniczącego Rady – 75% kwoty bazowej.
2) Wiceprzewodniczącego Rady – 35% kwoty bazowej.
3) Przewodniczących Komisji – 33% kwoty bazowej.
4) Zastępca Przewodniczącego Komisji – 31% kwoty bazowej.
5) Pozostałych radnych – 29% kwoty bazowej.”

    2. W przypadku zbiegu prawa do pobierania diet z tytułu pełnienia różnych funkcji
radnemu przysługuje jedna wyższa dieta.

  
§  3.  Dieta  wypłacana  będzie  w  kasie  Urzędu  Gminy  do  końca  każdego  miesiąca

kalendarzowego lub według dyspozycji radnego na jego konto we wskazanym banku.

§ 4.1. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy lub komisji w ciągu jednego miesiąca
potracone zostanie radnemu 20 % kwoty określonej  w §2 ust.1 niniejszej uchwały.

      2. Podstawą obniżenia diety jest lista obecności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia diet  dla radnych za udział  w posiedzeniu sesji  i  komisji  oraz
uchwała  Nr  XXIII/177/08  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  17  września  2008  roku
w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/06 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2006
roku w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w posiedzeniu sesji i komisji.

§ 7.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie jej  na
tablicy ogłoszeń.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2015
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie do uchwały Nr  II/15/14
Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku

Uchwała powstała w oparciu o przepisy  art. 25 ust.4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późniejszymi
zmianami).  Za  podstawę  wyliczenia  diet  przyjmuje  się  kwotę  bazową  określoną
w  aktualnie  obowiązującej  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze
stanowiska państwowe. 

Podstawą  do  podjęcia  zmian  w  dotychczas  obowiązującej  uchwale  było
uchwalenie  Statutu  Gminy  Masłów,  którego  § 62  ust.  1  obliguje  Radę  do powołania
Przewodniczącego  i Zastępcy Przewodniczącego Komisji stałych. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów
/-/ Sylwester Wojtyna


