
UCHWAŁA NR II/16/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późń. zm.) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wyborami Rady Gminy Lipie na kadencję 2018-2023 ustala się wysokośc miesięcznej diety 
dla radnych gminy Lipie oraz zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane w nastepującej wysokości:

1) dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1200,00 zł

2) dla I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 800,00 zł

3) dla II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 800,00 zł

4) dla Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy- 800,00 zł

5) dla pozostałych radnych - 750,00 zł

§ 3. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji wymienionych w § 2, przysługuje tylko jedna dieta 
wyższa.

§ 4. Radnym sprawującym jednocześnie funkcje sołtysa, pobierającym dietę na podstawie niniejszej uchwały, 
przysługuje również dieta ustalona dla sołtysów na mocy odrębnej uchwały.

§ 5. Diety ulegają potrąceniu w okresie 1 miesiąca w następujacej wysokości:

1) za nieobecność nieusprawiedliwioną radnego na sesji lub posiedzeniu komisji - 50%.

§ 6. 1. Diety nie ulegają potrąceniu w przypadku nieobecności usprawiedliwionej wynikającej z wykonywania 
obowiązków bezpośrednio związanych z mandatem radnego. 

2. Nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia nieobecności, o której mowa w ust. 1 radny może zwrócić 
się do osób wymienionych w ust. 3 z pisemnym wnioskiem o usprawiedliwienie jego nieobecności.

3. Nieobecność usprawiedliwia:

1) dla radnego na sesji Rady Gminy - Przewodniczący Rady Gminy

2) dla przewodniczacego Stałych Komisji - Zastępca Przewodniczącego Komisji na posiedzeniu tych Komisji

3) dla członków Komisji na posiedzeniu Komisji - Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności 
Zastępca Przewodniczącego Komisji.

4. W przypadku określonym w ust. 1 Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Komisji wpisuje na liście 
klauzulę „obowiązki radnego”.

§ 7. Podstawą do wypłacania diet są złożone podpisy na listach obecności prowadzonych przez pracownika 
obsługi Rady Gminy.

§ 8. Zwrot kosztów podróży służbowych będzie dokonywany na zasadach określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla 
radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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