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RADY GMINY GZY 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z §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) uchwala się, co następuje: 

§1. 

Ustala się zasady przyznawania i wysokość diet dla radnych Gminy Gzy oraz zwrot kosztów 
podróży. 

§ 2. 

1. Radny otrzymuj e dietę za udział w posiedzeniach: 
1) sesji Rady Gminy, 
2) komisji Rady Gminy. 

2. Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach 
wymienionych w ust.1. 

3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez 
względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczy. 

§3. 
1. Wysokość diet będzie wypłacana odpowiednio: 

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1.200 zł ryczah miesięczny, 
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 350 zł ryczah miesięczny, 
3) dla Przewodniczących Komisji w kwocie - 170 zł dieta, 
4) dla radnych w kwocie - 150 zł dieta. 

2. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności, prowadzonej 
przez osobę do obsługi Rady Gminy. 

§4. 
Podróże służbowe radnych rozlicza się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, 
poz. 800 z późno zm .). 

§5. 

Uchyla się uchwałę Nr XIV/67/2016 Rady Gminy Gzy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy. 

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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