
UCHWAŁA NR XXVIII/206/2017
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza.

Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U.  z 2016 r.  poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 
710),  Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się Radnym dietę, związaną z wykonywaniem mandatu radnego,  w formie miesięcznego 
ryczałtu , w wysokości :

1) Przewodniczący Rady Gminy: 1020,-zł;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: 570,-zł;

3) Przewodniczący stałej Komisji: 450,-zł;

4) Radny: 360,-zł.

§ 2. 1. Za każdą nieobecność na sesjach  Rady Gminy, posiedzeniach komisji i innych posiedzeniach 
radnych potrąca się radnemu 20 % przysługującej miesięcznej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej 
oddelegowaniem do wykonywania innych czynności w związku z pełnieniem funkcji radnego.

2. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może  przekraczać wysokości diety

§ 3. Na poczet należnych diet nie udziela się zaliczek.

§ 4. 1. Wypłata diet za dany miesiąc będzie dokonywana w ostatnim dniu tego miesiąca.

2. Podstawę wypłaty diety stanowi wykaz należnych miesięcznych ryczałtów dla radnych Rady Gminy 
Lubsza „do wypłaty”, wraz z potrąceniami, który przedkłada Wójtowi Przewodniczący Rady Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 28.11.2012 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubsza.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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