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UCHWALA Nr 18 / lV / 11
Rady Gminy Starcza

z dnia27 stycznia 20111.
w sprawie okreslenia wysokosci i zasad przyznawania diet radnym

i softysom Gminy Starcza

Na podstawie art.25 ust. 4,6,7,8 i art.37b ust.1 usiawy z dnia I n€rca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 20Ol r. , Nt 142 poz. 1591 z #2n. zm.) oraz S 3 pkt 3
Rozpozadzenia Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokoSci diet
pzyslugujecych radnemu gminy (Dz. U. Nr61, poz.710

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

s 1 .
Radni Gminy Starcza otzymujqdiete w formie ryczallu miesiecznego.

s2.
1. Ustafa sie dla Przewodniczqcego Rady Gminy zryczaltowanq diete miesiecznq

w wysokosci 800 zl.
2. Ustala sie dla Pzewodniczqcych Komisji zryczaftowanq diete miesiecznq

w wysokosci 6dt zl.
3. Ustala sie dla radnych zryczahowanq diete missiqczna za udzial w pracach Rady

Gminy ijej Komisjach w wysokosci 500 zl.

s3.
1 . W pzypadku nieobecnosci na sesji Rady Gminy naleznq radnemu diete pomnieisza

sie o 50 %.
2. W pt4padku nieobecnosci na posiedzeniu Komisji naleznq radnemu diete

pomniejsza sie o 25%.

s4.'1. Dieta w formie ryczaltu miesiecznego za miesiqc popzedni bqdzie plaina do dnia
'l0 kazdego miesiqca w kasie Urzgdu Gminy lub ptzekazana na konto wskazane
przez Radnego, na podstawie zbiorczej listy obecnosci spozqdzonej przez
pracownika ds. obslugi rady w oparciu o listy obecnosci.

2. W pzypadku tozgoeecia lub zakoficzenia kadenqi rady w innym terminie
pieMszy dzieh miesiqca wysokos6 naleznej diely oblicza sie proPorcionalnie
ilo6ci dni przepracowanych przez radnego.

ss.
1. Ustala sie dla softys6w diete za udzial w sesjach Rady Gminy w wysokosci 160 zl'
2. Dieta platna na podstawie listy obecnosci za udzial w posiedzeniu Rady Gminy.

s6 .
\rwkonanie uchwaty powierza sie W6jtowi Gminy Starcza.

Traci moc Uchwala Nr 11o/XlluoS *S"J; or,n, Starcza z dnia 2g]lz2ooYt.
w sprawie okreslenia wysokosci i zasad Wyzna ania diet radnym i soltysom Gminy
Starcza.

s8 .
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z mocq obowiqlujacq od
1 lutego 2011r.
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