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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zryczałtowana dieta 
w wysokości 350,00 złotych miesięcznie.  

§ 2. Dietę ustaloną w § 1 obniża się o: 

1) 20% w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Miejskiej; 

2) 10 % w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zwołanym przez Burmistrza Miasta zebraniu 
samorządu mieszkańców lub zebraniu wiejskim. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/51/07 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 
przysługiwała dieta zmieniona uchwałą nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 
2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz uchwałą nr XXIII/162/2012 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia zasad na 
jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 506 z późn. zm.) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu

wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

Diety przewodniczących jednostek pomocniczych pozostają na niezmienionym poziomie od 2012

roku, a ponoszone przez nich koszty aktywności poważnie wzrosły w ostatnich latach.

Wobec powyższego zasadne jest podjecie niniejszej uchwały.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): JANUSZ POLICHA
inspektor ds. obsługi Rady
Miejskiej i jednostek
pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

NIE DOTYCZY

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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