UCHWAŁA NR I/4/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Nowy Korczyn.
Na podstawie art. 25, ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710 ze zm.) Rada Gminy
uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala się zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy za całokształt prac w Radzie
w wysokości 1250 zł miesięcznie.
§ 2. Ustala się zryczałtowaną dietę dla radnych Rady Gminy za całokształt pracy w Radzie w wysokości 570 zł
miesięcznie.
§ 3. Wysokość zryczałtowanej diety miesięcznej, o której mowa w § 1 i § 2 ulega obniżeniu o 20%
w przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji rady.
§ 4.
1. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały
obecność na posiedzeniu rady lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu.
2. Dieta nie ulega również obniżeniu w przypadku :
- choroby radnego potwierdzonej zwolnieniem lekarskim,
- wypadku losowego najbliższego członka rodziny.
§ 5. Radny nieobecny na posiedzeniu rady lub komisji z powodów określonych w § 3 przedstawia zwolnienie
lekarskie lub pisemne oświadczenie o przyczynach nieobecności przewodniczącemu rady, które po jego akceptacji
przekazuje skarbnikowi gminy.
§ 6. W przypadku, gdy w tym samym dniu odbywa się sesja rady oraz posiedzenie komisji, radnemu
przysługuje jedna dieta.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie
wysokości diet dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy Nowy Korczyn.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, radnemu przysługują diety na
zasadach ustalonych przez radę gminy.
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