
Projekt 

UCHWAŁA NR…. /.../2019 

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy 

Smyków 

 Na podstawie art. 25, ust. 4, 6 i 8 art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze  zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Radni Rady Gminy Smyków otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego. 

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych Rady Gminy Smyków za udział 

w pracach Rady oraz za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy i jej Komisjach  

w wysokości: 

1) dla Przewodniczących komisji –  ……..zł, 

2) dla pozostałych radnych Rady Gminy - …….. zł. 

2. Uprawnionym, o których mowa w ust. 1, za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy lub 

posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem, potrąca się  …..% kwoty z przysługującej 

diety miesięcznej. 

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do tych przypadków nieobecności, w czasie 

których uprawnieni, wymienieni w ust. 1, wykonywali inne obowiązki związane z realizacją 

przez Radę zadań statutowych, bądź zostali delegowani na szkolenia, seminaria, spotkania, 

uroczystości, itp. 

4. Podstawę  do  naliczenia  diety  stanowi  własnoręczny  podpis  radnego  na  liście obecności  

na  sesji  lub posiedzeniu komisji, zatwierdzony przez osobę prowadzącą daną sesję lub 

posiedzenie komisji. 

5. W przypadku gdy w danym miesiącu nie odbędzie się sesja lub posiedzenie komisji podstawą 

do naliczenia diety jest lista radnych zatwierdzona przez przewodniczącego Rady Gminy. 

6. W  przypadku  rozpoczęcia, zakończenia  lub  zmiany  w trakcie  miesiąca kalendarzowego  

wykonywania funkcji pełnionej  przez  radnego,  wymiar  diety ryczałtowej  za  dany miesiąc  

ustala się  proporcjonalnie przyjmując za miesiąc 30 dni. 

7. W  przypadku  braku  możliwości  wykonywania  mandatu  Radnego  przez  okres  dłuższy 

niż  jeden  miesiąc nie wypłaca się zryczałtowanej diety miesięcznej. 

8. Łączna  kwota  potrąceń  z tytułu nieobecności  radnego  na  sesji  lub  komisji  w okresie  

jednego  miesiąca nie może przekroczyć wysokości ryczałtu przysługującego za dany miesiąc. 

§ 3. Diety, o których mowa w § 1, wypłacane są jednorazowo w okresach miesięcznych,  

w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,  na  konto  wskazane  przez  radnego  lub   

w kasie  Urzędu  Gminy  Smyków,  na  podstawie wykazu radnych Rady Gminy Smyków 



uprawnionych do otrzymania diety w danym miesiącu podpisanego przez przewodniczącego 

Rady Gminy. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 § 5. Traci moc Uchwała Nr 103/XV/2016 Rady  Gminy  Smyków z dnia 30 marca 2016 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym. 

 

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 

2020 roku. 


