
Uchwała nr XXXVI/423/2005

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Świdnica

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r

Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Radnemu Rady Gminy Świdnica przysługuje w ciągu miesiąca zryczałtowana dieta.

§ 2. Wysokość zryczałtowanej diety miesięcznie dla poszczególnych radnych wynosi:

1) Przewodniczący rady gminy 1670 zł,

2) Wiceprzewodniczący rady gminy 1020 zł,

3) Przewodniczący Komisji 930 zł,

4) Radny protokołujący posiedzenia Komisji Rewizyjnej 880 zł,

5) Radny 800 zł.

§ 3. 1. Potrąca się dietę za każdą nieobecność radnego, z wyjątkami nieobecności usprawiedliwionej:

a) zwolnieniem lekarskim,

b) nagłym zdarzeniem losowym,

c) pełnieniem przez radnego innych obowiązków do których został wyznaczony.

2. Potrącenia wynoszą:
a) za sesję rady gminy 10% należnej diety.

b) za posiedzenie komisji 7 % należnej diety.

3.Radni zobowiązani są potwierdzać swoją obecność na posiedzeniach sesji, komisji, pisemnie na liście

obecności.

4.Diety wypłaca się do 10 każdego miesiąca na dany miesiąc, potrącenia będą dokonywane za dany

miesiąc w następnym miesiącu.

5.Kwoty ryczałtu zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.

6.Nieobecność na sesji radny winien usprawiedliwić u przewodniczącego rady gminy, nieobecność na

posiedzeniach komisji u przewodniczącego komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr V/58/2003 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003r. w sprawie ustalenia

zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Świdnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Malisz

- - -

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVI/423/2005

Rady Gminy Świdnica

z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Świdnica



Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Komisja Budżetu i Finansów. Mając na względzie fakt, że diety

radnych gminy Świdnica pozostawały na tym samym poziomie od 2000 roku, celowym stało się ich

urealnienie. W budżecie gminy na rok 2005 założono 3 % podwyżkę diet.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Regina Adamska

Sporządziła: Ewa Świerczyńska


