UCHWAŁA NR III/20/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia diet radnych.
Na podstawie art.25. ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594
j.t. z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dietę dla radnych w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości:
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem

1000,00 zł;

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem

750,00 zł;

3) dla przewodniczących komisji Rady Miejskiej

550,00 zł;

4) dla zastępców przewodniczących komisji Rady Miejskiej
5) dla pozostałych radnych

500,00 zł;
450,00 zł.

2. Miesięczna dieta przysługuje tylko z jednego z tytułów określonych w ust. 1. W przypadku zbiegu
uprawnienia do diety niższej i wyższej, przysługuje dieta wyższa.
§ 2. 1. Za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, której członkiem jest radny dieta ulega
obniżeniu o 30 % diety. Radni wymienieni w § 1, którzy w ciągu miesiąca kalendarzowego nie uczestniczyli
w planowanych sesjach i posiedzeniach komisji, diety nie otrzymują, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obniżenia diety, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Nowem oraz radnych, którzy w tym czasie przebywają w podróży służbowej, reprezentując Radę
Miejską w Nowem.
§ 3. W razie rozpoczęcia lub upływu kadencji rady (obsadzenia lub wygasnięcia mandatu) w innym terminie
niż początek lub koniec miesiąca, wysokość diet za ten miesiąc ustalana jest proporcjonalnie do okresu trwania
kadencji.
§ 4. Za dzień rozpoczęcia kadencji (obsadzenia mandatu) uważa się dzień sesji, na której radny złożył
ślubowanie.
§ 5. Za dzien upływu kadencji (wygaśnięcia mandatu) uważa się dzień, w którym następuje zdarzenie
uzasadniające upływ kadencji (mandatu).
§ 6. Wypłaty diety dokonuje się raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
§ 7. Uchyla się uchwałę Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
diet radnych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do diet radnych od 1 grudnia 2014 r.
i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński

1) Zmiany

do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

Id: 2240082B-C5AF-4A8D-8568-E598ABDE31DF. Uchwalony

Strona 1

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia diet
radnych.
Zgodnie z zapisami art.25. ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r., poz.594 j.t. z późn. zm.) Rada Miejska ustala zasady wypłaty diet dla radnych.W związku
z powyższym ustala się diety oraz zasady ich ograniczenia i formę wypłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Marek Słomiński
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