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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącego Rady Gminy Hyżne w wysokości 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Przyjmuje się zasadę obniżenia ustalonej diety za każdorazową nieobecność Przewodniczącego Rady: 

1) na sesji Rady Gminy - o 10% diety miesięcznej. 

§ 3. 1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca, na podstawie listy wypłaty diety sporządzonej w oparciu o listy obecności z sesji Rady 
Gminy. 

2. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez przewodniczącego Rady Gminy konto bankowe. 

§ 4. W przypadku nie wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy, Przewodniczący zachowuje prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, 
w których wykonywał obowiązki Przewodniczącego Rady. 

§ 5. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego wynikającej z: 

1) wygaśnięcia mandatu radnego, 

2) objęcia mandatu radnego z trakcie trwania kadencji, 

3) zmiany funkcji pełnionej przez radnego, 

4) odwołania go z pełnionej funkcji, 

5) zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn 

Przewodniczący Rady Gminy zachowuje prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do liczby dni,  
w których wykonywał obowiązki radnego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku. 
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Uzasadnienie 

Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2022 roku uchylił zapis regulujący 
dietę Przewodniczącego Rady określony w uchwale XXXV/285/21 Rady Gminy Hyżne z dnia 17 grudnia 
2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym. 

Wojewoda wskazał, że wypłata diety dla przewodniczącego rady w odróżnieniu od diet ustalonych dla 
pozostałych radnych, nie następuje na podstawie listy obecności z posiedzenia sesji lub komisji i narusza 
w sposób istotny obowiązujące przepisy prawa. 

W związku z powyższym przygotowano nowy projekt uchwały uwzględniający wskazania z rozstrzygnięcia 
nadzorczego, przy zachowaniu ustalonej wcześniej wysokości diety, uwzględniając zasady pomniejszania 
diety. 
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