
  

UCHWAŁA NR III/19/2018 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Sejny 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) w związku z Rozporządzeniem 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. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz radnych Rady Gminy za udział w pracach Rady i jej Komisjach. 

§ 2. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla: 

1) Przewodniczącego Rady Gminy Sejny w wysokości 1 000,-zł. 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sejny w wysokości 750,- zł. 

§ 3. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla radnego: 

1) pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Stałej w wysokości 350,-zł. 

2) za pracę w Radzie i komisji Rady Gminy w wysokości 300,-zł. 

2. Osoba będąca radnym i sołtysem jest uprawniona do dwóch diet. 

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1, radny otrzymuje 

jedną dietę w najwyższej wysokości. 

§ 4. 1. Wypłaty diet na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz 

posiedzeniach Komisji dokonuje się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta. 

2. Należności finansowe należne radnym, o których mowa w niniejszej uchwale są wypłacane przelewem 

na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. 

§ 5. 1. Diety, o których mowa w § 2 i § 3 ust. 1 ulegają zmniejszeniu o: 

1) 25% zł - za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy; 

2) 25% zł - za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, w której radny jest członkiem. 

2. Łączna wysokość zmniejszenia diety w przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż 

50% miesięcznej zryczałtowanej diety radnego ustalonej w § 2 i § 3 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 6. Miesięczną zryczałtowaną dietę radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu 

sprawowania mandatu przez radnego w następujących przypadkach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 
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2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) sprawowania funkcji, o których mowa w § 2 ust.1. 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diety Przewodniczącemu Rady Gminy. 

2. Traci moc uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diety Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy. 

3. Traci moc uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet za udział w posiedzeniach organów gminy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny.  

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Anna Szułowicz
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) ustalanie diet radnym należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która ustala 

diety w drodze uchwały.              

Kwestię diet radnych regulują przepisy 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), ustawa z dnia 

23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 

ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2288) oraz ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. 

poz. 291). 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 
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