UCHWAŁA NR XXVIII/210/2021
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Trzcielu
Na podstawieart. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1372 ze zmianami z 2021r., poz. 1834) w związku z art. 2 i art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r.
o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1834) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U.
z 2021r., poz. 1794), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Radnym Rady Miejskiej w Trzcielu za pracę w Radzie i komisjach przysługuje miesięczna dieta
w następującej wysokości:
1) Przewodniczącemu Rady

- 2 040,00 zł,

2) Wiceprzewodniczącym Rady - 1 224,00 zł,
3) Przewodniczącym Stałych i Doraźnych Komisji Rady - 1 031,00 zł,
4) Pozostałym Radnym -

816,00 zł,

2. W przypadku zbiegu funkcji radny otrzymuje dietę wyższą.
§ 2. 1. Dieta miesięczna ulega obniżeniu o 25 % wysokości diety za każdą nieobecność radnego na sesji
rady lub posiedzeniu komisji, której jest członkiem. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może
przekroczyć 75% wysokości diety.
2. Jeżeli sesja i posiedzenie stałej komisji rady odbywają się tego samego dnia, to nieobecność na
posiedzeniach w tym dniu traktowana jest jako jedna.
3. Nie uznaje się za nieobecność, absencji spowodowanej oddelegowaniem radnego na wyjazd służbowy
oraz udziałem radnego w posiedzeniach lub pracach innych organów lub instytucji wynikających z uchwał
Rady Miejskiej.
4. W przypadku niewypełniania obowiązków wynikających z pełnienia mandatu radnego przez okres
dłuższy niż trzy miesiące z przyczyn innych niż wymienione w ust 3, dieta miesięczna przysługująca radnemu
wynosi 5% wysokości diety.
§ 3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu po zaokrągleniu do pełnych złotych
przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
§ 4. Podstawą wypłaty diety są listy obecności podpisane przez Radnego i potwierdzone przez
Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/196/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Trzcielu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych
od dnia 1 sierpnia 2021r.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej
Jacek Marciniak
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