
UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY GMINY LELÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad, na jakich radnym Rady Gminy Lelów będzie przysługiwała dieta oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Radni Rady Gminy Lelów otrzymują zryczałtowaną dietę miesięczną w  wysokości:

1) Przewodniczący Rady Gminy – 1 000,00 zł;

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 700,00 zł;

3) radny, będący przewodniczącym komisji Rady Gminy - 700,00 zł;

4) pozostali radni – 650,00 zł.

§ 2. 1. Diety zryczałtowane, o  których mowa w §1 ulegają zmniejszeniu w  miesiącu kalendarzowym, za który 
wypłacana jest dieta o :

1) 25% za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy;

2) 10% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji Rady Gminy.

2. Nieobecność radnego stwierdza się na podstawie list obecności.

3. Zmniejszenia diety nie stosuje się w przypadku delegowania radnego przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 3. W przypadku, gdy kadencja Rady Gminy rozpoczyna się lub upływa oraz w przypadku wygaśnięcia 
mandatu radnego w  ciągu miesiąca, radny zachowuje w  tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu 
pełnienia funkcji, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

§ 4. Dieta, o  której mowa w  §1 obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych na obszarze gminy Lelów.

§ 5. 1. Wypłata diet, o  których mowa w  §1 za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w  terminie 
do 10  dnia następnego miesiąca. 

2. Dieta wypłacana jest przelewem na konto bankowe wskazane przez radnego lub gotówką w kasie Urzędu 
Gminy Lelów.

§ 6. Tracą moc: uchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Lelów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Lelów oraz uchwala Nr XXXVII/272/2013 Rady Gminy Lelów 
z  dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Lelów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lelów
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