UCHWAŁA NR XVIII/144/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy oraz należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych gminy
Na podstawie art. 25 ust. 4 , ust. 6 - 8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2019.506 t. j. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U.2000.61.710 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych (Dz.U.2000.66.800 ze zm.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Miedźna;
2) Radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Gminy Miedźna;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisję stałą Rady Gminy Miedźna;
4) sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Gminy Miedźna;
5) posiedzeniach - należy przez to rozumieć posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Miedźna;
6) nieobecności - należy przez to rozumieć nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji stałej, której
jest członkiem, z wyjątkiem nieobecności wynikającej z wykonywania przez radnego zadania mającego
bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu określonego przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. 1. Radnemu przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset
złotych 00/100), z zastrzeżeniem regulacji zawartych w ust. 2 - ust.5 oraz § 3.
2. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu
w wysokości 1 670,00 zł (słownie: tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).
3. Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady przysługuje dieta miesięczna w formie
ryczałtu w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
4. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego komisji przysługuje dieta miesięczna w formie ryczałtu
w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
5. Radnemu, niezależnie od ilości i rodzaju pełnionych funkcji, przysługuje jedna dieta w najwyższej
wysokości.
6. W przypadku wykonywania mandatu radnego przez czas krótszy niż pełny miesiąc lub pełnienia przez
radnego funkcji przez czas krótszy niż pełny miesiąc, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu
pełnienia tej funkcji.
§ 3. Przyjmuje się, że dieta miesięczna obejmuje również pełnienie obowiązków w ramach powołanych
komisji doraźnych, zgodnie ze statutem Gminy.
§ 4. 1. Za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu z przysługującej diety potrąca się 5% miesięcznego
ryczałtu określonego w § 2.
2. Za każdą nieobecność radnego na sesji z przysługującej diety potrąca się 10% miesięcznego ryczałtu
określonego w § 2.
§ 5. Podstawą potraceń wymienionych w § 4 jest brak podpisu radnego na liście obecności na posiedzeniu
komisji oraz sesji.
§ 6. Diety wypłacane są w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na konto bankowe
wskazane przez radnego, na podstawie zestawienia obecności uczestnictwa radnych w posiedzeniach komisji
oraz sesji za dany miesiąc, zatwierdzonego przez Przewodniczącego Rady bądź Wiceprzewodniczącego Rady.
Id: 457C0AE7-3B93-44B9-B14F-A342AFF23E8C. Podpisany

Strona 1

§ 7. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych bezpośrednio związanych z wykonywaniem
mandatu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
gminy.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
Przewodniczącego Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady.
3. Rozliczenie kosztów podróży służbowej radny składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyjazdu
służbowego.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
diet dla radnych za udział w pracach Rady Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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