UCHWAŁA NR XLIV/369/21
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 19 listopada 2021 r.
w sprawie określenia wysokości diet radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 oraz art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834) oraz § 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) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla :
1) Radnych Gminy Andrespol za udział w pracach rady i jej komisjach;
2) Sołtysów Gminy Andrespol za udział w pracach rady.
§ 2. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla radnych, w zależności od pełnionych przez
nich funkcji:
1) Przewodniczący Rady w wysokości - 2 100,00 zł;
2) Wiceprzewodniczący Rady w wysokości - 1 350,00 zł;
3) Przewodniczący Komisji w wysokości - 1 100,00 zł;
4) Radny niepełniący funkcji wskazanych w pkt 1, 2 i 3 w wysokości - 950,00 zł.
§ 3. Wysokość miesięcznej diety radnego ulega obniżeniu w następujących kwotach:
1) brak uczestnictwa w sesji Rady Gminy, za każde posiedzenie - obniżenie o 30% należnej diety;
2) brak uczestnictwa w posiedzeniu komisji, za każde posiedzenie - obniżenie o 20 % należnej diety.
§ 4. Sołtysom za udział w pracach rady przysługuje ryczałt w stosunku miesięcznym w wysokości 450 zł.
W przypadku nieobecności na sesji, pomniejsza się ryczałt o 25 %.
§ 5. W przypadku rozpoczęcia kadencji Rady, jej upływu lub wygaszenia mandatu, dietę wypłaca się
proporcjonalnie, w stosunku do okresu wykonywania mandatu, w rozliczeniu danego miesiąca.
§ 6. Wyplata diet, za danym miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia
5 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady
i komisjach.
§ 7. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane konto bankowe.
§ 8. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu
jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXX/286/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości diet.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2021 roku
i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Andrespolu.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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