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UCHWAŁA NR 11/III/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska. 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla radnego : 

1)w wysokości 550zł 

2)pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości 1200zł 

3)pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady oraz przewodniczącego komisji stałej w wysokości 600zł 

obejmującą dietę i zwrot kosztów podróży za udział w pracach rady i jej komisjach. 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości. 

§ 2. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca . 
Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 lub przelewem na wskazane przez radnego konto 
bankowe. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 20% za każdą nieobecność 
radnego na sesji oraz na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na 
posiedzeniu sesji lub komisji stałej dieta nie ulega obniżeniu. 

3. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest 
wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc 
łącznie 30 dni. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 17/III/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości 
diet i należności z tytułu podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.1.2011 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk


