
U C H W A Ł A  Nr XXX/202/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 31 marca 2009 roku 

 
 

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady 

Gminy w Bogorii.  
 

 Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.), Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz.U.Nr 61, poz. 710)  

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustalić w formie ryczałtu miesięcznego dietę przysługującą radnemu Rady Gminy      

w Bogorii  

2. Wysokość diety uzależnia się od pełnionych przez radnego funkcji i wynosi: 

a. dla Przewodniczącego Rady Gminy   -1.375 zł miesięcznie 

b. dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy  - 650 zł miesięcznie 

c. dla Przewodniczących Komisji Rady  - 650 zł miesięcznie 

d. dla pozostałych Radnych    - 600 zł miesięcznie 

 

§ 2 

 

1. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady lub Komisji – za każdą nieobecność 

potrąca się 30% ustalonej w § 1 diety. 

2. Potrącenia o którym wyżej mowa nie dokonuje się w przypadku gdy nieobecność 

spowodowana jest oddelegowaniem radnego do innych prac, związanych                     

z reprezentowaniem i działalnością Rady Gminy w Bogorii. 

 

§ 3 

 

1. Wypłaty diet radnych dokonuje Bank obsługujący rachunek budżetu Gminy               

od dnia 27 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

2. Obowiązek wypłaty diety w sposób inny niż do rąk radnego może być spełniony za 

jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie. 

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr XXI/134/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 10 czerwca 2008 roku       

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 


