
Uchwała nr XLI/347/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 października 2005 roku 

w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26  lipca  2000r.  w  sprawie  maksymalnej  wysokości  diet  przysługujących  radnemu gminy 
(Dz.U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) 

uchwala się co następuje:

§ 1
Podstawą naliczania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku, zwaną dalej 
podstawą, jest  maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu określona w § 3 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości 
diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 z 2000r., poz. 710).

§ 2
1. Diety przysługują radnym w okresie wykonywania mandatu radnego.

2.  Wypłata  diety  następuje  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  radny  złożył  ślubowanie 
i  w  wysokości  proporcjonalnej  do  czasokresu  wykonywania  mandatu  w  tym  miesiącu.

3. W miesiącu upływu kadencji Rady lub wygaśnięcia mandatu radnego dietę wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej do czasokresu wykonywania mandatu w tym miesiącu.

4. Radnym przysługują miesięczne diety w następującej wysokości: 

  1) Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości 57% podstawy,

  2) Wiceprzewodniczącym Rady przysługuje dieta w wysokości: 
a) 28% podstawy, gdy należą do dwóch stałych Komisji Rady,
b) 24% podstawy, gdy należą do jednej stałej Komisji Rady,
c) 20% podstawy, gdy nie należą do żadnej stałej Komisji Rady,

  3) Przewodniczącym Komisji Rady przysługuje dieta w wysokości:
a) 28% podstawy, gdy należą do dwóch stałych Komisji Rady,
b) 24% podstawy, gdy należą do jednej stałej Komisji Rady,

  4) Wiceprzewodniczącym Komisji Rady przysługuje dieta w wysokości: 
a) 23% podstawy, gdy należą do dwóch stałych Komisji Rady,
b) 15% podstawy, gdy należą do jednej stałej Komisji Rady,

  5)  pozostałym  radnym  przysługuje  dieta  w  wysokości:  
           a)  22%  podstawy,  gdy  należą  do  dwóch  stałych  Komisji  Rady,  
           b)  14%  podstawy,  gdy  należą  do  jednej  stałej  Komisji  Rady,   
           c) 10% podstawy, gdy nie należą do żadnej stałej Komisji Rady.



§ 3
1. Pełnienie przez radnego funkcji Przewodniczącego Komisji doraźnej zwiększa wysokość 
jego diety o 10% podstawy.
2. Udział radnego w pracach Komisji doraźnej Rady zwiększa wysokość jego diety o 5% 
podstawy.

§ 4
1. Sołtysom przysługuje dieta w wysokości 4% podstawy za każde uczestnictwo w obradach 
sesji Rady.
2. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 5
1.  Diety  określone  w  §  2 ust.  4  pkt   2,3,4  i  5  ulegają  obniżeniu  o:  
   1)  7%  podstawy  za  każdą  nieobecność  na  sesji  Rady,  
   2) 5% podstawy za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady. 
2.  Osobom  określonym  w  §  2  ust.  4  pkt  2,3,4  i  5  dieta  nie  przysługuje  w  przypadku 
nieobecności na wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady i sesjach Rady.

§ 6
1.  Przysługujące  diety  będą  wypłacane  z  budżetu  miasta  każdorazowo  do  dnia  10-go 
następnego miesiąca na podstawie list obecności na sesjach i na posiedzeniach Komisji Rady 
podpisywanych przed rozpoczęciem sesji lub posiedzenia Komisji.
2. Nieobecność na posiedzeniu Komisji zwołanej w czasie przerwy w sesji Rady Miejskiej 
nie powoduje obniżenia wypłacanej diety, jeśli powodem tej nieobecności była nieobecność 
na sesji. 
5. Wysokość diet oraz potrąceń określonych w § 5 podlega zaokrągleniu w dół do pełnej 
złotówki.

§ 7
Traci moc  Uchwała nr X/75/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003 roku 
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Drezdenku i sołtysów.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2005r. 


