
Uchwała Nr 156/2009
       Rady Miejskiej w Jastrowiu

                     z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie diet dla radnych.
Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r.  Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz.984,  Nr 153 poz.1271, 
Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717,  Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.
1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128,  Nr 181 poz.1337;          z 
2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§  1. 1.  Wysokość  diet  ustala  się  dla  poszczególnych  radnych  procentowo  w  zależności 
od pełnionej funkcji.
2.  Zryczałtowana  miesięczna  dieta  przysługuje  radnemu  za  udział  w  posiedzeniach  Rady i  Komisji 
i wynosi:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej          - 92% podstawy wymiaru
2) Wiceprzewodniczący Rady                  - 70% podstawy wymiaru
3) Przewodniczący Komisji                       - 60% podstawy wymiaru
4) Wiceprzewodniczący komisji                -  59% podstawy wymiaru 

5) pozostali radni nie pełniący funkcji,
    o których mowa w pkt 1-4                     - 50% podstawy wymiaru
3. W razie zbiegu prawa do diety z tytułów wymienionych w ust. 2 przysługuje prawo do jednej wyższej 
diety.

§ 2. 1.  Podstawą wymiaru jest 48,54% półtorakrotności kwoty bazowej określonej 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 zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255 ze zmianami).
2. Maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznej 
kwoty stanowiącej podstawę wymiaru diety, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Ustalona w § 1 dieta ulega obniżeniu w razie nieobecności na posiedzeniu:
1) rady         - o 30%
2) komisji    - o 20%.

§  4. 1.  Diety  są  wypłacane  w  okresach  miesięcznych  z  dołu  dnia  10-go  każdego  miesiąca 
następnego  po  miesiącu  za  który  przysługuje,  w  kasie  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Jastrowiu  lub 
na rachunek bankowy radnego.
2. Diety zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 5. Tracą moc: 
1) uchwała Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 grudnia 2006 r.  w sprawie diet dla radnych,
2)  uchwała Nr   90/2008  Rady Miejskiej  w Jastrowiu z dnia  26 lutego 2008 r.  zmieniająca uchwałę 
Nr 11/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 4 grudnia 2006 r.  w sprawie diet dla radnych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
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