
UCHWAŁA NR III/18/14
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych gminy

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocnniczych gminy Grodków, otrzymują diety:

1) za udział:

a) w sesjach Rady Miejskiej,

b) w naradach organizowanych przez Burmistrza Grodkowa;

2) za wykonywanie innych czynności związanych z reprezentowaniem społeczności jednostki pomocniczej wobec 
organów Gminy i Urzędu Miejskiego.

§ 2. Podstawą naliczania diety jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o mninmalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 3. 1. Dieta wynosi 20 % minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w § 2.

2. Dieta płatna jest na konto bankowe wskazane przez osoby, o których mowa w § 1.

3. Wypłata diety następuje do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta jest 
wypłacana.

§ 4. 1. Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym przewodniczący organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej nie wziął udziału w naradzie zorganizowanej przez Burmistrza.

2. Utrata diety wskazana w ust. 1 nie następuje jeżeli w naradzie, w zastępstwie przewodniczącego uczestniczy 
jeden z członków rady sołeckiej (zarządu osiedla).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/101/07 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad 
otrzymywania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych gminy oraz uchwała Nr XL/413/10 Rady Miejskiej w Grodkowiez dnia 2 czerwca 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Grodków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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