Uchwała Nr XXXII.254.2021
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Baruchowo
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.1)), w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Gminy Baruchowo za udział
w pracach rady i jej komisjach.
§ 2. 1. Radnemu Gminy Baruchowo za pracę w Radzie Gminy i komisjach rady przysługuje dieta której
wysokość uzależniona jest od pełnionej funkcji w Radzie Gminy.
2. Wysokość diety ustala się jako procent maksymalnej wysokości diety, stanowiącej 2,4 – krotność kwoty
bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658):
1) Przewodniczący Rady – 45% maksymalnej wysokości diety;
2) Wiceprzewodniczący Rady – 17 % maksymalnej wysokości diety ;
3) Radny, z wyłączeniem radnych, o których mowa w pkt 1-2 – 14 % maksymalnej wysokości diety.
3. Radny otrzymuje dietę w wysokości określonej w ust. 1 raz w miesiącu i tylko z jednego tytułu,
niezależnie od liczby odbytych sesji, posiedzeń komisji stałych bądź innych obowiązków radnego.
4. Wysokość diety, o której mowa w § 2 ust. 2 ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność radnego
w danym miesiącu na sesji Rady Gminy bądź posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej, której jest członkiem.
5. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, o których mowa w § 2, radnemu przysługuje dieta
przewidziana dla funkcji, dla której ustalono najwyższą dietę.
6. Podstawą do ustalenia wysokości należnej diety w danym miesiącu stanowi udział radnego w sesji Rady
Gminy lub posiedzeniu Komisji, do której został wybrany, potwierdzony podpisem radnego na liście
obecności.
7. Radny zachowuje prawo do diety bez potrąceń w przypadku braku w danym miesiącu sesji Rady lub
posiedzenia Komisji, do której został wybrany.
8. Nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji, wynikająca z delegowania do wykonywania
innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego nie powoduje obniżenia wysokości diety.
§ 3. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania z pełnionej funkcji lub zaprzestania
pełnienia funkcji radnego z innym przyczyn, radny zachowuje prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do
liczby dni, w których wykonywał mandat lub pełnił funkcję, przyjmując za miesiąc 30 dni.
2. Sposób obliczenia wysokości diety, o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do pierwszego i ostatniego
miesiąca kadencji Rady Gminy.
§ 4. 1. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana radnemu przelewem na wskazany przez niego
rachunek bankowy w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
2. Dietę za miesiąc grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Baruchowo.
1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek
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