
UCHWAŁA NR XXX/282/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, i ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. Poz. 1372 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/264/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 r ( Dz. Urz. 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r poz. 6009) w sprawie diet dla radnych, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Za nieobecność radnego na posiedzeniu Rady lub komisji Rady potrąca się 50 % należnej 
diety”. 

2. Zmniejszenia diet, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nieobecności Przewodniczącego Rady oraz 
radnych, którzy w czasie sesji i posiedzeń komisji Rady wykonywali na podstawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady inne obowiązki związane 
z reprezentowaniem Rady Gminy Obrowo. 

3. W przypadku zakończenia, wygaśnięcia, objęcia lub rezygnacji z mandatu radnego 
w trakcie miesiąca kalendarzowego, wysokość diety ustala się proporcjonalnie do ilości dni pełnienia mandatu 
przez radnego w miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. 

4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
zależy wysokość przysługującej mu diety, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie 

Treść dotychczas obowiązującej uchwały wymaga uściślenia zasad potrącania diety radnych 
w przypadkach nieobecności radnego na sesjach i komisjach Rady. 

Rada Gminy Obrowo niniejszą uchwałą wprowadza szerszy katalog zasad potrąceń oraz obliczania 
wysokości należnych diet radnym, w tym dotyczących zdarzeń mających wpływ na długość pełnionej 
funkcji. 

Powyższa zmiana uzasadniona ukształtowanym i jednoznacznym stanowiskiem judykatury. 
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