
Uchwala Nr X.63.2019 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 16 Jipca 2019 roku 

w sprawie okreslenia zasad przyznawania i wysokosci diet przysluguj'lcych Radnym 

w zwi'lzku z wykonywaniem man datu 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 pOZ. 506 z p6:i:n. zm.), §3 pkt 3 Rozporz'ldzenia Rady Ministr6w z dnia 26 lipca 2000 r. 

w sprawie maksymalnej wysokosci diet przysluguj'lcym radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, pOZ. 
710) Rada Gminy, uchwala co nastypuje: 

§ 1 
Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysluguje dieta na zasadach okrdlonych w uchwale. 

§2 

1. Za udzial w pracach Rady, kt6rych zakres okrdlaj'l odrybne przepisy, Przewodnicz'lcemu Rady 
Gminy przysluguje dieta w wysokosc 1200,00 zl miesiycznie. 

2. Wyplata diety za dany miesi'lc kalendarzowy, nastypuje jednorazowo w terminie do ostatniego 
dnia miesi'lca, za kt6ry przysluguje. Dieta wyplacana jest przelewem na konto wskazane przez 
Przewodnicz'lcego Rady Gminy Baboszewo. 

3. W przypadku nieobecnosci Przewodnicz'lcego Rady Gminy Baboszewo na posiedzeniach Sesji 
Rady Gminy i Komisji, kt6rej jest czlonkiem, dieta za dany miesi'lc ulega obnizeniu 0 10 % za 

kazd'l nieobecnosc, z zastrzezeniem, ze l'lczna suma potr'lceiJ. w miesi'lcu nie moze bye wyzsza 
niz wysokos6 diety za miesi'lc, za kt6ry przysluguje. 

4. W przypadku Sesji Rady Gminy oraz posiedzenia Komisji odbywaj'lcych sio; jednego dnia 
dokonuje sio; jednego potr'lcenia, 0 kt6rym mowa w ust.3. 

5. Jezeli Przewodnicz'lcy Rady Gminy Baboszewo wykonywal inne obowi'lzki zwi'lzane 
z pelnieniem funkcji radnego, kt6re uniemozliwily mu obecnose na obradach Sesji i posiedzeniu 
Komisji dieta nie ulega obnizeniu. 

6. W przypadku zmiany w trakcie miesi'lca kalendarzowego funkcji pelnionej przez 

Przewodnicz'lcego Rady Gminy Baboszewo, od kt6rej uzalezniona jest wysokose diety, wymiar 
diety za dany miesi'lc ustala siy proporcjonalnie, przyjmuj'lc za miesi'lc l'lcznie 30 dni. 

§3 
1. Ustala siy diety dla Wiceprzewodnicz'lcego Rady Gminy w wysokosci 400,00 zl za posiedzenie. 
2. Ustala siy diety dla radnych w wysokosci 300,00 zl za posiedzenie. 

3. Dieta,o kt6rej mowa w ust. 1 i ust. 2 przysluguje za udzial w Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach 
Komisji. 

4. Podstawo; wyplaty diety z tytulu uczestnictwa w Sesji Rady oraz w posiedzeniu Komisji Rady 
stanowi potwierdzenie obecnosci wlasnorycznym podpisem na liscie obecnosci. 

5. W przypadku zbiegu posiedzeiJ. w tym samym dniu radny otrzymuje jedn'l diety bez wzglydu na 
to, w ilu posiedzeniach uczestniczyl. 

§4 



Traci moc Uchwala Nr VIII.56.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

okreslenia zasad przyznawania wysokosci diet przyslugujilcych Radnym w zwiilZku 
z wykonywaniem mandatu. 

§5 
Wykonanie Uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§6 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr X.63.2019 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 16 tipca 2019 r.2019 roku 

w sprawie okreslenia zasad przyznawania i wysokosci diet przyslugujllcych Radnym w 
zwillZku z wykonywaniem man datu 

Zgodnie z art. 25 us!. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<}dzie gminnym radnemu 
na zasadach ustalonych przez rady gminy przysluguj<} diety. Stosownie do art. 25 us!. 8 wyzej 
wymienionej ustawy, przy ustalaniu wysokosci diet rada gminy bierze pod uwagy funkcje pelnione 
przez radnego. 

W obecnym stanie prawnym konieczne jest doprecyzowanie zasad stosowania potr<}cen 
z przysluguj<}cych diet, w szczeg61nosci w zwi<}zku z nieobecnosci<} na Sesjach Rady i posiedzeniach 
Komisji oraz zr6znicowania wysokosci diet w zaleznosci od pelnionej funkcji w Radzie. 

Maj<}c na uwadze powyzsze podjycie uchwaly jest uzasadnione. 




