
UCHWAŁA  Nr III / 13 /2018 

RADY GMINY WIERZBICA 

 

  z dnia 13 grudnia  2018r. 

 

 

w sprawie  ustalenia diet przysługujących Radnym Rady Gminy Wierzbica 

 

 

Na podstawie   art. 25ust. 4, 6, 7, 8  ustawy  z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym  

( D. U.    z 2018r. poz. 994,1000,1349 i 1432 ) Rada Gminy Wierzbica uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dla : 

1. Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica zryczałtowaną  dietę     w wysokości 1.300,00 zł. 

( słownie: tysiąc trzysta  złotych ). 

 

2. Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wierzbica zryczałtowaną dietę   w wysokości 950,00 zł. 

( słownie:  dziewięćset  pięćdziesiąt złotych ). 

 

3. Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy zryczałtowaną  dietę  w wysokości 750,00 zł. 

(słownie : siedemset pięćdziesiąt  złotych). 

 

4. Radnego Gminy Wierzbica z wyłączeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego                           

i Przewodniczących komisji stałych Rady, zryczałtowaną dietę  w wysokości 700,00  zł.             

( słownie:  siedemset  złotych ). 

 

§ 2. Diety obejmują koszty ponoszone przez Radnych związane z pracą w Radzie Gminy oraz                

z wykonywaniem mandatu radnego i wypłacane są  w stosunku miesięcznym. 

 

§ 3. W przypadku każdorazowej nieobecności na sesji Rady Gminy  dieta przysługująca Radnemu  

zgodnie z § 1. ulega zmniejszeniu  o 100,00 zł. ( słownie: sto złotych ) . 

 

§ 4. 1. Podstawą  wysokości naliczenia  diet za dany miesiąc  są podpisane  listy obecności na sesji 

Rady Gminy i posiedzeniu Komisji. 

2. Diety za dany miesiąc wypłacane są do 10 dnia miesiąca po nim następującego. 

3. Należne diety przekazuje się  na wskazane przez Radnego konto bankowe lub wypłaca się                 

w kasie Urzędu Gminy. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  19 listopada 2018 

roku. 

 

§ 7.  Z wejściem w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Wierzbica                   

nr III/9/2014 w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy diety w formie ryczałtu z dnia           

23 grudnia 2014 roku.  , nr III/10/2014 w sprawie ustalenia Radnym Gminy Wierzbica diet w 

formie ryczałtu z dnia  23 grudnia 2014 roku  oraz  nr III/11/2014   w sprawie ustalenia diet za 

udział  w posiedzeniach komisji stałych Rady  z dnia   23 grudnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Wierzbica 

/-/ Kazimierz Szczęsny 


