
UCHWALA Nr 111/21/2014 
Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet radnym Gminy Kowiesy 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 3 79 i poz. 1072) w związku z § 3 pkt 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy Kowiesy przysługuje zryczałtowana dieta za wykonywanie 
obowiązków polegających na organizacji pracy Rady, uczestniczeniu w przygotowaniu sesji, jej 
zwołanie i prowadzenie obrad w wysokości 1000,00 zł ( dieta podstawowa). 
2. W przypadku rozpoczęcia pełnienia funkcji przewodniczącego lub zaprzestania pełnienia tej funkcji w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wysokość diety przewodniczącego za ten miesiąc ustala 
się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przewodniczącego w tym miesiącu. 
3. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o kwotę 25 % diety podstawowej za każdą nieobecność 
Przewodniczącego na Sesji Rady. 
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady gminy, trwającej co najmniej jeden miesiąc, 
zryczałtowaną dietę miesięczną wypłaca się wiceprzewodniczącemu w miejsce diety określonej w§ 2 ust. 1. 

§ 2. 1. Radnemu za każdy udział w sesjach Rady Gminy i w posiedzeniach komisji, potwierdzonych podpisem w liście obecności, przysługuje dieta w wysokości 150,00 zł. 
2. Radnemu, będącemu członkiem więcej niż jednej komisji, w przypadku wspólnych posiedzeń, 
przysługuje tylko jedna dieta. 
3. Radnemu, który uczestniczy w tym samym dniu w sesji i w posiedzeniu komisji przysługuje tylko 
jedna dieta. 
4. Radni, pełniący jednocześnie funkcję sołtysów, nie pobierają diety za udział w sesji z tytułu 
wykonywania funkcji sołtysa. 
5. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy za każde prowadzenie obrad sesji przysługuje dieta w wysokości 25% miesięcznej diety podstawowej, o której mowa w § 1 ust. 1. 

§ 3. 1. Wypłata diety Przewodniczącemu Rady Gminy Kowiesy, za dany miesiąc kalendarzowy, 
następuje jednorazowo w formie gotówki w kasie urzędu lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do końca danego miesiąca kalendarzowego. 
2. Wypłata diet radnym następuje jednorazowo w formie gotówki w kasie urzędu lub przelewem na 
wskazany przez nich rachunek bankowy bezpośrednio po zakończeniu każdej sesji lub posiedzenia komisji, w których radni brali udział. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy, zmieniona uchwałą Nr XVIIl/83/04 Rady Gminy Kowiesy z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 
przysługiwania diet radnym Gminy Kowiesy. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 
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