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UCHWAŁA Nr VI/25/2015
RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie diat dla radnych Rady Gminy Masłowice
Na podstawie art.25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Dz.U.z 2013rpoz 594.645 i 1318 oraz z 2014r. poz.379 i 1072) uchwala się , co następuje:
§1. 1 Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy
-Masłowice z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego w wysokości 1200,00 złotych (
słownie : Jeden tysiąc dwieście złotych z ł ).
2. Dieta Przewodniczącego Rady Gminy ulega zmniejszeniu o 1/30 - w zaokręgleniu do
pełnych złotych - za każdy dzień, w którym Przewodniczący nie uczestniczył w pracach
organu Gminy.
3. Zasada proporcjonalnego zmniejszenia diety, o której mowa w ust. 2 ma zastosowanie
również w przypadku objęcia bądź zaprzestania sprawowania funkcji Przewodniczącego
Rady Gminy w trakcie miesiaca kalędarzowego.
4. Wypłata diety dla Przewodniczącego Rady Gminy następuje z dołu w terminie do dnia 28
każdego miesiąca, jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy wypłata jest dokonywana
dzień wcześniej.
§2. Ustala się dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłowice:
1) w wysokości 250,00 złotych ( słownie: złotych;Dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
za udział w sesji,
2) w wysokości 200,00 zł (Słownie złotych: dwieście złotych )za udział w posiedzeniu
komisji.
§3.Ustala się dietę dla przewodniczącego komisji Rady Gminy Masłowice wysokości
200,00złotych ( słownie: Dwieście złotych ł ) za udział w sesji Rady Gminy , za udział w
posiedzeniu własnej komisji Rady Gminy Masłowice , której przewodniczy ustala się dietę
wysokości 250,00 zł (Słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
§4.Ustala się dietę dla radnych w wysokości 200,00 zł zł ( słownie złotych ;dwieście złotych
00/100) za udział w sesji i posiedzeniu komisji Rady Gminy Masłowice .
§5.Ustala się,że radnemu przysługuje w jednym dniu tylko jedna dieta, dieta korzystniejsza
bez względu na ilość posiedzeń.
2.Ustala się , że w przypadku zbiegu uprawnień z tytułu diety określonej niniejszą uchwałą,
a dietą sołtysa radnemu przysługuje jedna dieta , dieta korzystniejsza.

§6.Traci moc Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Masłowice z dnia 06 grudnia 2010r. w
sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych , oraz ryczłtu dla Przewodniczącego Rady
Gminy Masłowice.
§7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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