
UCHWAI-A NR
Rady Gminy Starcza z

./ 08
dnia .. . . . . . . . . . . . .2008r.

w sprawie: okre6lenia wysokoSci i zasad pzyznawania diet radnym
i soltysom Gminy Starcza

Na podstawie ad.25 ust. usl.4,6,7 i8 i art.37b usl. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samozEdzie
gminnym / lekst jednolity(Dz. U z 200'1r. Nr142poz1591, zp62n.zm. )oraz53 pkt.3 rozpozEdzenia Rady
[,4inistr6w z dnia 26 lipca 2000r. w spfaw]e maksymalnej wysokosci diet pzyslugujEcych radnemu gminy / Dz. U.
Nr61, poz.710/, Rada Gminy Slarcza

uchwala ,co nastQpuje:

s r .
Radni Rady Gminy St^rczt za ttdzi?.l $ pracach Rady otrzymuje diet€ w formi€ ryczaltu miesi€cznego,

s2.
1. Ustala sif zryczxltowan4 dietf w stosunku miesi€cznym dla przewodniczQcego Rady Gminy w

wysokosci.,...,...,...,........ zlotych (miesiCcznie)
2. Ustala sie dla radnych zryczaltowrn4 dietf miesifcznqa udzialw prrcach Rady Cminy i jej

Komisjach w wysokoSci...,....,...,..........21otych.

s 3
l,W przypadku nieobecnosci na sesji Rady Gminy naleinA radn€mu dietp pomniejsza sie o................o/"
2,W praypadku nieobecnosci na posicdzeniu Komisji naletn4 radnemu di€tp pomniejsza sig o ...........%

s 4

l.Ustala sif diet€ dla solt"vs6w zr udzial w sesjach Rady Gminy w kwocie.,......,.....,...,...,.21otych
2.Dieta platna na podstawie lisqv ob€cnosci za udzial w posiedzeniu Rady Gminy.

l is

l.Dieta w formie ryczahu miesigcznego za miesi4c poprzedni bedzie plrtna do dnia l0 kaidego miesiqca
w kasi€ Urz€du Gminy lub przekazanr na konto wskazane praez Radnego na podstawie list
sporzqdzonych przez pracownika ds. obslugi rady $ oparciu o listy obecnogci,
2.W prrypadku rozpocz€cia lub zakoiczenia kadencji rady w innym t€rminie nii pi€rwszy dziei
miesiqca wJsokogt naleincj diety oblicza siQ proporcjonalnie do ilosci dni przepracowanych przez
radneso

$ 6

Wykonanie uchwaly powi€rza sie W6jtowi Gminy Starcza

Traci moc Uchwrla Nr 54,ry'IM3 z dnia 30.12.2003r. w sprawie ustalenia zasxd i lvysokosci diet dla
r|dnych i soltys6w.
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Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjgcia z moc4 obowi4zuj4c4 od I stycznia 2009r.


