
Uchwała Nr III/13/10 
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 29 grudnia 2010r. 
 
w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy Kłodawa 
 
 Na podstawie art. 25 ust.4,6,8, art. 37B ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. DZ.U Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej  wysokości diet przysługującej radnemu 
gminy (Dz.U. Nr 61 poz. 710) oraz §5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2000r. W sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66 poz. 800 ze zmianami) uchwala się co 
następuje 
 
    § 1 1. Za udział w pracach Rady Gminy kaŜdemu radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 
podróŜy słuŜbowych 

2.Wysokość diet dla radnych jest zróŜnicowana, a ich wielkość zaleŜy od pełnionej funkcji w 
Radzie Gminy. 
3.Ustala się ryczałtowe diety w wysokości:  

a) Przewodniczący Rady Gminy                     1200zł 
b) V - ce przewodniczący Rady Gminy           600zł 
c) Przewodniczący Komisji                              600zł 
d) V- ce przewodniczący Komisji                    500zł 
e) pozostali radni                                              450zł 
f) sołtysi                                                            150zł 
 
   § 2 1. Ustalony ryczałt będzie wypłacany miesięcznie z dołu na koniec miesiąca. 

2. Nieobecność radnego na posiedzeniu (sesji, komisji) w danym miesiącu będzie odnotowana 
w listach obecności i spowoduje utratę jednej „n” diety. Gdzie „n” naleŜy zrozumieć jako ilość 
posiedzeń w jednym miesiącu.  
3. Nieobecność sołtysa na sesji w danym miesiącu będzie odnotowana w listach obecności        
i spowoduje utratę jednej „n” diety. Gdzie „n” naleŜy zrozumieć jako ilość sesji w jednym 
miesiącu.  
4. Za  nieobecność usprawiedliwioną uwaŜa się  zwolnienie lekarskie bądź sytuacje losowe. 
5.Zasadność usprawiedliwienia potwierdza  Przewodniczący Rady Gminy  

 
     § 3 1. Radnemu uczestniczącemu w podróŜy słuŜbowej przysługuje zwrot kosztów podróŜy. 

2. Zwrot kosztów  podróŜy słuŜbowej przysługuje według rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania naleŜności  z tytułu  zwrotu kosztów 
podróŜy słuŜbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz. 800 z 2002r.) i według stawek 
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania  oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów, motocykli 
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 272 z 2002r.) 

 
    § 4 W przypadku zbiegu funkcji  radnego i sołtysa przysługuje tylko dieta radnego. 
 
    § 5 Traci moc uchwała  Rady Gminy Kłodawa Nr XLVI/359/10 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia diet ryczałtowych dla radnych i sołtysów Gminy 
Kłodawa. 
 

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy 
Kłodawa. 
 
   § 7 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2011r. 
 
         Przewodniczący Rady Gminy 
          Andrzej Legan 


