UCHWAŁA NR III/21/18
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1342 i poz. 1432) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dla radnych gminy miesięczne diety z następującym wyszczególnieniem:
1) dla przewodniczącego rady gminy - 50 %;
2) dla wiceprzewodniczących rady gminy - 33 %;
3) dla przewodniczących komisji rady gminy - 30 %;
4) dla pozostałych radnych - 26,5 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.), zaokrąglając w górę do pełnych złotych.
§ 2. 1. Diety pomniejsza się z tytułu każdej nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji lub
posiedzeniu komisji o kwotę 100,00 zł do jej całkowitej utraty.
2. Wszelkie usprawiedliwienia należy zgłaszać przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji
w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji.
§ 3. Wysokość diety oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu
w przypadkach:
1) na początku i na końcu kadencji,
2) uzyskania mandatu w trakcie trwania kadencji,
3) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
4) zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca.
§ 4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, radny otrzymuje jedną, najwyższej wysokości
z przysługującego mu tytułu.
§ 5. Diety będą wpłacane na konto za dany miesiąc do dnia 5 następnego miesiąca.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
miesięcznych diet dla radnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
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