UCHWAŁA NR XXIV/176/2017
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.), § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu
gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:
§ 1.1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, ustala się następujące wysokości
zryczałtowanych diet:
1) przewodniczącemu Rady – 1 000 zł (słowie: jeden tysiąc złotych);
2) wiceprzewodniczącemu Rady oraz przewodniczącym komisji stałych – 350 zł
(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
2. Diety wypłacane są miesięcznie w wysokości określonej w ust. 1.
§ 2.1. Dieta w wysokości ustalonej w § 1 przysługuje radnemu, jeżeli brał udział we wszystkich
sesjach i posiedzeniach komisji Rady, zwoływanych w danym miesiącu.
2. Wysokość diety ulega zmniejszeniu o 100 złotych, za każdą nieobecność radnego na sesji
lub posiedzeniu komisji Rady.
3. Zmniejszenie wysokości diet ustala się na podstawie listy obecności radnych, na której brak
złożenia własnoręcznego podpisu radnego, będzie uznane za nieobecność na sesji lub
posiedzeniu komisji Rady.
4. Miesięczne zestawienie obecności na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, po
zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, przekazuje się Wójtowi Gminy Jakubów w celu
sporządzenia listy wypłat diet.
5.Jeżeli kadencja Rady rozpoczyna się w ciągu miesiąca lub kończy się przed upływem
miesiąca, kwota diety ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§ 3. Pozostałym radnym, w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta za udział w sesjach
Rady i posiedzeniach komisji w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
§ 4. Diety wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub przekazuje przelewem na konto bankowe
wskazane przez radnego do 10 dnia następnego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jakubów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

