UCHWAŁA NR XXXV/282/2021
RADY GMINY TERESIN
z dnia 3 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Teresin
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 61, poz. 710) Rada Gminy
Teresin uchwala, co następuje:
§ 1. Podstawą procentowego określenia wysokości diety radnych jest maksymalna wysokość diety określona
w § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy, zwana dalej kwotą bazową.
§ 2. 1. Ustala się zasady przyznawania diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy
Teresin oraz z tytułu wykonywania innych obowiązków wynikających z mandatu radnego:
1) radnym za sprawowanie obowiązków radnego wykonywanych w imieniu i na rzecz Rady Gminy Teresin
przysługuje dieta w wysokości 45% kwoty bazowej;
2) radnym za organizowanie pracy Rady Gminy przysługuje dieta, w zależności od pełnionej funkcji,
w wysokości:
a) 40% kwoty bazowej dla przewodniczącego Rady Gminy Teresin,
b) 35% kwoty bazowej dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin;
3) radnym za organizowanie pracy komisji Rady Gminy Teresin przysługuje dieta, w zależności od pełnionej
funkcji, w wysokości:
a) 20% kwoty bazowej dla przewodniczącego komisji,
b) 15% kwoty bazowej dla zastępcy przewodniczącego komisji;
4) radnym za udział w sesji Rady Gminy Teresin przysługuje dieta w wysokości 10% kwoty bazowej;
5) radnym za udział w komisji Rady Gminy Teresin przysługuje dieta w wysokości 5% kwoty bazowej.
2. W przypadku pobierania diety z tytułu organizowania pracy Rady Gminy Teresin, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, dieta za organizowanie pracy komisji nie przysługuje.
3. Łączna kwota diety radnego za udział w sesjach nie może przekroczyć 20% kwoty bazowej, a za udział
w posiedzeniach komisji nie może przekroczyć 10% kwoty bazowej.
4. Łączna miesięczna dieta radnego nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety określonej
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy.
§ 3. 1. W przypadku, gdy radny czasowo nie wykonywał swoich obowiązków radnego oraz wynikających
z pełnienia funkcji zobowiązany jest pisemnie powiadomić, w formie oświadczenia, przewodniczącego Rady
Gminy Teresin podając okres, w którym nie wykonywał swoich obowiązków. Za okres ten dieta określona
w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 nie przysługuje.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Biurze Rady Gminy najpóźniej w ostatnim
dniu miesiąca, którego ono dotyczy.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety określonej w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oblicza się proporcjonalnie
do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu w następujących przypadkach:
1) w pierwszym i ostatnim niepełnym miesiącu kadencji Rady;
2) uzyskania mandatu radnego w trakcie kadencji;
3) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;
4) zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca;
5) w przypadku określonym w § 3 ust. 1.
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2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 w trakcie miesiąca kalendarzowego, od których to zmian
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do
liczby dni pełnienia funkcji lub sprawowania mandatu radnego. W takiej sytuacji przyjmuje się rzeczywistą liczbę
dni w danym miesiącu.
§ 5. 1. Podstawą do naliczenia diety jest miesięczne zestawienie podpisane przez przewodniczącego Rady
Gminy Teresin, sporządzone w terminie do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie list
obecności z sesji i komisji oraz z uwzględnieniem pełnionych przez radnych funkcji.
2. Wysokość diety przysługującej radnemu zaokrągla się do pełnego złotego.
3. Diety są wypłacane w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy
Teresin lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Teresin z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia
zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Teresin.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Linard
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