
UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) i 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. Przysługująca Radnemu Rady Gminy Bogoria dieta ma formę ryczałtu miesięcznego. 

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

a) dla Przewodniczącego Rady Gminy -1.324 zł miesięcznie

b) dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy - 750 zł miesięcznie

c) dla Przewodniczących Komisji Rady - 750 zł miesięcznie

d) dla pozostałych Radnych - 700 zł miesięcznie

§ 2. 1. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady lub Komisji – za każdą nieobecność potrąca 
się 10% 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. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XXII/181/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Gminy w Bogorii. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/75/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zgodnie z dyspozycja art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 506) organem uprawnionym do określenia zasad dotyczących przyznawania diet radnym jest rada
gminy.

Uchwała normuje zasady przyznawania diet i ich wysokości w formie miesięcznego ryczałtu,
określając przy tym obowiązek dokonania stosownych potrąceń za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji i
sesji rady. Jednocześnie przy ustalaniu wysokości diet wzięto pod uwagę funkcje pełnione przez radnego w
organie, co oznacza zróżnicowanie wysokości diet odpowiednio dla przewodniczącego rady,
wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego komisji stałych oraz pozostałych radnych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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