UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY GMINY ŁOPUSZNO
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości diet dla radnych, zasad ich ustalania i wypłacania
Na podstawie art. 25. ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 110, poz.1255 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu
gminy (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Radnym Rady Gminy Łopuszno przysługują diety na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.
§ 2. Radnym przysługuje prawo do diet za udział w pracach Rady Gminy, do której zostali
wybrani.
§ 3. Podstawę do ustalania miesięcznej wysokości diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
§ 4. Wysokość diety przysługującej radnemu nie moŜe przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
50% półtorakrotności kwoty bazowej.
§ 5. Przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
§ 6.1.Ustala się zryczałtowaną formę wypłacania diet dla radnych.
2.Wysokość diet, o których mowa w ust. 1 ustala się jako iloczyn podstawy określonej w § 4
i następujących wskaźników procentowych:
1) Przewodniczący Rady Gminy –100%
2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy - 60%
3) Przewodniczący Komisji Rady Gminy – 55%
4) Pozostali radni Rady Gminy - 50%
§ 7.1. Dieta naleŜna radnemu jest obniŜana w przypadku nieobecności radnego na Sesji Rady
Gminy lub posiedzenia Komisji Rady, do której został wybrany.
2. Przysługująca radnemu dieta będzie obniŜana za kaŜdorazową nieobecność: na sesji Rady
o 30%, zaś na posiedzeniu Komisji o 20%.
§ 8. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady
Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
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