RADA GMINY
BRODY

Uchwała Nr.T1-7A5.I.48
Rady Gminy Brody
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
Rady Gminy Brody.
Na podstawie art.25 ust.4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.0 z 2017r poił 875 ze zm ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000r w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.1.J z 2000r
Nr 61, poz.710), Rada Gminy Brody uchwala co następuje:

W Uchwale Nr! V/22/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia
zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się §4 i nadaje mu się nowe brzmienie:
§4. Podstawą naliczenia diety jest obecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji stałej do
której został wybrany potwierdzona własnoręcznym podpisem na listach obecności
sporządzonych oddzielnie do każdego posiedzenia. Za każdą nieobecność radnego na sesji
lub komisji stałej do której został wybrany potrąca się po 10% przysługującej temu radnemu
diety. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności stosownym zaświadczeniem lekarskim
—potrącenia diety nie dokonuje się.
2. Skreśla się §5 i nadaje mu się nowe brzmienie:
§5. Diety wypłacane są w okresach miesięcznych, w terminie do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje na wskazany rachunek bankowy na
podstawie listy wypłat za dany miesiąc podpisanej przez Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
*2
Wykonanie uchwały poWierza się Wójtowi Gminy Brody.
*3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym w związku z wykonywaniem mandatu radnemu przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę. Dieta stanowi rekompensatę za utracone wynagrodzenie z powodu udziału w sesjach i posiedzeniach komisji. Radny wykonując swój
mandat obowiązany jest brać udział w obradach sesji i posiedzeniach komisji, do której został wybrany. Swoją obecność potwierdza własnoręcznym podpisem na listach obecności, które są podstawą do sporządzenia listy wypłat diet.

