
   

Uchwała Nr IV/14/2019   

Rady  Gminy  Rewal 

           z dnia 24.01.2019 

 

w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal. 

 

           Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Ustala się miesięczną ryczałtową wysokość diety: 

1) Dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1000 zł. 

2) Dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy – 900 zł. 

3) Dla Przewodniczących Komisji  - 900 zł. 

4) Dla pozostałych radnych - 800 zł. 

 

§ 2. 1. Podstawą do ustalenia diety są listy obecności podpisywane przez radnych biorących 

udział w posiedzeniu komisji lub sesji. 

2. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem lub sesji 

Rady Gminy dietę miesięczną, o której mowa w §1 zmniejsza się o 10%. 

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w § 1, radny otrzymuje 

jedną dietę najwyższej wysokości. 

4. Diety wypłacane są z dołu do 10 dnia następnego miesiąca na wskazany przez radnego 

rachunek bankowy. 

 

§ 3. 1. Zasady zwrotu kosztów podróży określają odrębne przepisy. 

2. Jeżeli radny za zgodą Przewodniczącego Rady odbywa podróż służbową samochodem 

osobowym nie będącym własnością gminy, zwrot kosztów przejazdu oblicza się według stawek 

za jeden kilometr przebiegu w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

3.W stosunku do Przewodniczącego Rady termin i miejsce wykonywania zadania oraz 

miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Wiceprzewodniczący 

Rady. 

 

§ 4.Traci moc uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zasad 

przyznawania diet dla Radnych Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.  

 

 
Przewodnicząca Rady 
 
Wanda Szukała - Błachuta 

 


