
UCHWAŁA NR II/8/14
RADY GMINY LUTOMIERSK

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych
za udział w pracach organów Gminy Lutomiersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 25 ust. 4, 6, 8 oraz art. 37b ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; 
z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla:

1) Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 
złotych 00/100);

2) Wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset 
pięćdziesiąt złotych 00/100);

3) Przewodniczącego Komisji Rady Gminy w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset 
pięćdziesiąt złotych 00/100);

4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 
00/100);

5) radnego 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);

6) sołtysa 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

2. Dieta dla radnych przysługuje za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji 
oraz w przypadku oddelegowania na spotkania, narady, szkolenia poza teren gminy.

3. Dieta, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 nie przysługuje radnemu będącemu jednocześnie 
sołtysem.

4. Dieta dla sołtysa przysługuje za udział w posiedzeniach Rady Gminy, naradach i innych 
zebraniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy 
w których jego udział jest zasadny.

§ 2. l. Udział radnego i sołtysa w sesji lub posiedzeniu komisji stwierdza się na podstawie 
listy obecności. W oparciu o w/w listę dokonuje się obliczenia należnych radnym i sołtysom 
diet, a ich wypłata następuje na podstawie miesięcznego zestawienia przygotowanego przez 
pracownika biura rady.

2. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji potrąca się 
10 % diety.

3. Diety wypłaca się z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Wydatki z tytułu diet realizowane są z budżetu gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział
w pracach organów Gminy Lutomiersk.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2015 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik
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