
Uchwała Nr XLIV-252-2017 

Rady Gminy Nędza  
z dnia 25 stycznia 2017 r.  

 

w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych  
 

 

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

U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustalić kwoty miesięcznych diet przysługujących radnym w wysokościach:  

1) Przewodniczący Rady Gminy – 1180,00 zł  

2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 530,00 zł  

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 640,00 zł  

4) Członek Komisji Rewizyjnej – 480,00 zł  

5) Przewodniczący stałej  Komisji – 530,00 zł  

6) Członek stałej  Komisji – 430,00 zł  

7) Radny nie będący członkiem żadnej Komisji – 160,00 zł  

 

2. Dieta miesięczna wypłacana jest radnemu do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

 

3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji lub na sesji Rady Gminy radnemu obniża się dietę 

miesięczną o 20%. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może przekroczyć wysokości 

diety ustalonej w ust. 1.  

 

4. Radnemu spełniającemu warunki do uzyskania więcej niż jednej diety przysługuje jedna - wyższa.  

 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu, upływu kadencji Rady, ustania pełnienia funkcji lub ustania 

członkowstwa w komisji, dietę wypłaca się proporcjonalnie do czasu pełnienia tych obowiązków przez 

radnego.  

 

6. Zasadę ustaloną w ust. 5 stosuje się również w stosunku do nowo wybranych radnych oraz radnych 

pełniących określone funkcje w Radzie.  

 

§ 2 
Ustala się dla radnych zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)  

 

§ 3 
Traci moc Uchwała Nr II-6-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: zasad ustalania 

wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r. 


