
UCHWAŁA NR XXX/182/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Baranów. 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Baranów przysługują 
dzienne diety w wysokości 120 zł  za udział w sesji Rady Gminy Baranów lub posiedzeniach komisji Rady 
Gminy Baranów. 

§ 2. Podstawą uczestnictwa przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Baranów w posiedzeniach organów wymienionych w § 1 jest wystosowane przez Przewodniczącego Rady 
Gminy w trybie art. 37a ustawy o samorządzie gminnym zawiadomienie o Sesji Rady Gminy wraz z imiennym 
zaproszeniem lub imienne zaproszenie wystosowane przez przewodniczącego danej komisji Rady Gminy 
Baranów. 

§ 3. Wypłata diet, ustalonych niniejszą uchwałą dokonywana będzie łącznie przelewem na rachunki 
bankowe osób uprawnionych w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym osoby te nabyły prawo do 
otrzymania stosownej diety. 

§ 4. Diety określone w § 1 wypłacane będą na podstawie list obecności z Sesji Rady Gminy lub posiedzeń 
danej komisji Rady Gminy. 

§ 5. W przypadku zbiegu diet przysługujących z tytułu uczestnictwa w sesji Rady Gminy lub posiedzeniu 
komisji Rady Gminy odbywających się w tym samym dniu - osobom, o których mowa w § 1 przysługuje 
prawo do jednej diety. 

§ 6. Traci moc uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie 
ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
Gminy Baranów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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