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UCHWALA bR XXXI.20S.2021 

RADY GfINY SLUBICE 


z dnia 25 list.opada 2021 r. 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztow podroiy ~IUZbOWYCh radnych. 
I 

Na p.odstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnJa 8 marca 1990 r.oku .0 sam.orU!dzie gminnym (Dz.U. 
2021 r. p.oz. 1372 ze zm.) .oraz R.ozp.orz,!-dzenia ~ady Ministr6w z dnia 27 paidziemika 2021 r. w sprawi 
maksymalnej wys.ok.osci diet przysluguj,!-cych radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. p.oz. 1974), Rada Gmin 
Slubice uchwala, c.o nastypuje: 

§ 1. Uchwala siy wys.ok.osc .oraz zasady .obliczania i wyplaty diet dla radnych Rady Gminy Slubic 
za udzial w pracach rady i jej k.omisjach .oraz zryczalt.owanej diety dla przew.odnicU!ceg.o Rad 
Gminy Slubice. 

§ 2. Ustala siy nastypuj,!-ce wys.ok.osci diet: 

1. 	 Dieta dla radneg.o .oraz wiceprzew.odnicz,!-ceg.o Rady Gminy za uczestnictw.o w pracach k.omis i 
lub sesji w kw.ocie - 300,00 zl. 

2. 	 Dieta dla radneg.o pelni,!-ceg.o funkcjy przew.odnicz'!-ceg.o k.omisji za udzial w k.omisji - 300,00 . 

3. 	 Zryczalt.owana miesiyczna dieta dla przew.odnicz,!-ceg.o Rady Gminy w kw.ocie - 2000,00 zl. 

§ 3. W przypadku pelnienia funkcji przew.odnicz'!-ceg.o Rady w .okresie kr6tszym niz miesi,!- , 
wys.ok.osc diety z.ostanie .oblicz.ona pr.op.orcj.onalnie d.o liczby dnia daneg.o miesi,!-ca. 

§ 4. P.odstaw,!- naliczenia diety radnemujest lista .obecn.osci z .odbyteg.o p.osiedzenia k.omisji lub ses i, 
stan.owi,!-ca zal,!-cznik d.o pr.ot.ok.olu sp.orz,!-dz.oneg.o z .odbyteg.o p.osiedzenia. 

§ 5. Diety radnych, przew.odnicz'!-ceg.o .oraz wiceprzew.odnicU!cych wyplacane S,!- w kasie Urzy u 
Gminy bezp.osredni.o p.o zak.oilczeniu .obrad k.omisji, sesji rady gminy lub na 
bank.owe. 

§ 6. Radnemu przysluguje zwr.ot k.oszt6w p.odr6:zy na zasadach .okresl.onych w R.ozp.orz'!-dze 
Ministra Spraw Wewnytrznych i Administracji w sprawie sp.os.obu ustalenia nalem.osci z ty 
zwr.otu k.oszt6w p.odr6:zy ShlZb.owych radnych gminy .oraz R.ozp.orz'!-dzenia Ministra Infrast 
w sprawie warunk6w ustalania .oraz sp.os.obu d.ok.onywania zwr.otu k.oszt6w uZywania d.o cel 
sluzb.owych sam.och.od6w .os.ob.owych, m.ot.ocykli i m.ot.or.ower6w niebyd,!-cych wlasn.os i,!
prac.odawcy. 

§ 7. Wys.ok.osc diet .0 kt6rych m.owa w § 2 .ob.owi,!-zuje .od 1 list.opada 2021 r.oku. 

§ 8. Traci m.oc Uchwala Nr XVII99/2008 Rady Gminy Slubice z dnia 30 lipca 2008 r.oku w spra 
ustalenia diet dla Radnych Gminy. 

§ 9. Traci m.oc Uchwala Nr 1.6.2018 Ra~ Gminy Slubice z dnia 20 list.opada 2018 r. w spra 
ustalenia wys.ok.osci miesiycznej diety dla Przew.odnicz'!-ceg.o Rady Gminy Slubice. 

§ 10. Uchwala wch.odzi w :zycie p.o uplywie 14 dn· .od dnia .ogl.oszenia w Dzienniku Urzyd.o 
W.ojew6dztwa Maz.owieckieg.o. 
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