
 

Uchwała XXV/199/12 

Rady Gminy Santok 

z dnia 27.12.2012r. 

 
w sprawie: ustalenia diet radnych. 

 

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

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się wysokość diet przysługujących radnemu w kwocie 200 zł za udział w 

każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok i stałych Komisji Rady Gminy Santok. 

2. Ustala się dietę dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Santok w kwocie 

250 zł., za udział w każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok i Komisji, których 

są Przewodniczącymi. 

3. Ustala się diety dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Santok, w kwocie 250 zł. za 

udział w każdym posiedzeniu Sesji Rady Gminy Santok. 

4. Diety ustalone w ust.1 i 2 nie przysługują za udział w posiedzeniach stałych Komisji 

Rady Gminy Santok, organizowanych w dniu Sesji Rady Gminy Santok. 

5. Ustala się dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 50 % 

półtorakrotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 79, poz. 431ze zm.).  

 

§ 2. 

Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje w terminie do dnia 10 następnego 

miesiąca, na wskazany przez radnego rachunek bankowy lub w kasie urzędu gminy. 

 

§ 3. 

Podstawą do wypłaty jest podpis złożony na liście obecności z posiedzenia Rady lub Komisji 

Rady. 

§ 4. 

Traci moc uchwała nr I/10/2006 Rady Gminy Santok z dnia 27.11.2006r. w sprawie ustalenia 

diet radnych. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                  Honorata Brzytwa 

 

 


