UCHWAŁA NR 15/II/2018
RADY GMINY PACYNA
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61,
poz. 710) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Radnym Rady Gminy Pacyna z tytułu sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna
w wysokości:
1) dla Radnych -

400,00 zł,

2) dla Przewodniczących Komisji Rady - 450,00 zł,
3) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 700,00 zł,
4) dla Przewodniczącego Rady - 1200,00z ł.
2. Sołtysom z tytułu sprawowania funkcji przysługuje dieta w wysokości - 100,00 zł miesięcznie.
3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w ust. 1, uprawniony otrzymuje
jedną dietę najwyższej wysokości.
§ 2. 1. Diety, o których mowa w § 1 ust. 1, ulegają zmniejszeniu o 30%:
1) za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy Pacyna,
2) za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, w której radny jest członkiem.
2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, jeśli nieobecność radnego jest spowodowana
wykonywaniem innych obowiązków radnego na podstawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy
Pacyna.
§ 3. Diety, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, nie przysługują w przypadku niemożności sprawowania
mandatu radnego lub sprawowania funkcji sołtysa przez okres dłuższy niż miesiąc, poczynając od miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres miesięcznej nieobecności.
§ 4. 1. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety
ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym miesiącu.
2. Jeżeli funkcja radnego lub sołtysa jest pełniona przez niepełny miesiąc wówczas dieta, o której mowa §
1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu.
§ 5. 1. Diety wypłacane są za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do dnia 10 następnego miesiąca
w kasie Urzędu Gminy w Pacynie lub przelewem.
2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności oraz wykaz diet do wypłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie
zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pacyna oraz uchwałę Nr XXXII/160/2013 Rady
Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk
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