UCHWAŁA NR XXVII/136/17
RADY GMINY NAREW
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się diety w formie stałego ryczałtu miesięcznego:
1) radnego będącego przewodniczącym Rady Gminy – w wysokości 1200 zł;
2) radnego będącego członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – w wysokości 500 zł;
3) pozostałych radnych – w wysokości 400 zł.
3. Radni otrzymują dietę z tytułu sprawowania mandatu.
4. Radnemu pełniącemu jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Gminy i członka Komisji Rewizyjnej
przysługuje jedna dieta w wysokości ustalonej dla przewodniczącego Rady Gminy.
§ 2. 1. Dieta będzie wypłacana do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wypłacana.
2. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności potwierdzona odpowiednio przez przewodniczącego Rady
Gminy lub przewodniczącego komisji, albo przez przewodniczącego obrad w danym dniu.
§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego ulega obniżeniu:
1) o 25% za pierwszą usprawiedliwioną nieobecność;
2) o 75% za pierwszą nieobecność nieusprawiedliwioną oraz za każdą kolejną nieobecność nieusprawiedliwioną
i usprawiedliwioną na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu komisji stałej, której radny jest członkiem.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Gminy na sesji Rady Gminy przysługująca mu
miesięczna dieta ulega obniżeniu o 25%, a w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności o 75%, a potrącone
uposażenie będzie wypłacane wiceprzewodniczącemu Rady Gminy lub innemu radnemu wykonywującemu
zadania przewodniczącego.
3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu
obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.
4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się
proporcjonalnie do ilości dni pełnienia nowej funkcji w danym miesiącu.
§ 4. 1. Zwrot kosztów podróży służbowych radnych będzie dokonywany na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn.
zm.).
2. Na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej
pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot
kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu
ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkówu stalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§ 5. 1. Ustala się diety sołtysów w formie stałego ryczałtu miesięcznego w wysokości 100 zł.
2. W przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu komisji stałej, której jest
członkiem, wysokość diety ulega obniżeniu o 25% za pierwszą usprawiedliwioną nieobecność
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3. W przypadku pierwszej nieobecności nieusprawiedliwionej oraz każdej kolejnej nieobecności
nieusprawiedliwionej i usprawiedliwionej sołtysa na sesji Rady Gminy oraz na posiedzeniu komisji stałej, której
jest członkiem, dieta nie przysługuje.
4. Diety wypłacane będą w terminach wypłacania diet dla radnych. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Walentyna Timofiejuk
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