
UCHWAŁA NR 8/II/2018
RADY GMINY IRZĄDZE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych  oraz zasad  zwrotu  kosztów podróży służbowej

Na podstawie Na podstawie  art. 25 ust.  4 i ust. 8 ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dietę miesięczną dla radnych w następujących wysokościach :

1. dla Przewodniczącego Rady Gminy -  900,00 zł

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 600,00 zł

3. dla Przewodniczącego Komisji Rady Gminy- 450,00 zł

4. dla Radnych Rady Gminy - 400,00 zł

§ 2. 1. Diety ustalone w § 1 nie podlegają łączeniu. W przypadku prawa do dwóch lub więcej diet wypłaca 
się jedną dietę najwyższą przysługującą w danym miesiącu. 

2. Dietę wypłaca się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

§ 3. Dieta ulega obniżeniu o 20,00 zł za każdą nieobecność radnego na sesji Rady  Gminy i  20,00 zł za 
każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

§ 4. 1. Z tytułów kosztów  podróży służbowych  radnym gminy przysługuje dieta  zgodnie       
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 31 lipca 2000r.       w sprawie  
sposobu ustalania  należności z tytułu  zwrotu kosztów  podróży służbowych  radnym gminy ( Dz. U. z 2000r. 
Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

2. Do rozliczenia  kosztów używania własnego pojazdu  do celów służbowych stosuje się  odpowiednie 
stawki za 1 km przebiegu określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r.  
w sprawie  warunków  ustalania  oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  niebędących  własnością  pracodawcy ( Dz. U. z 2002r. 
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

§ 5. Polecenie wyjazdu służbowego dokonują:

1. Wiceprzewodniczący Rady Gminy  - dla Przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przewodniczący  Rady Gminy  -  dla Radnych Rady Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 20/II/2014 Rady Gminy  Irządze z dnia 30 grudnia 2014r.             w sprawie 
ustalenia diet dla radnych  oraz zasad  zwrotu  kosztów  podróży służbowej oraz Uchwała Nr 150/XVIII/2017 
Rady Gminy Irządze z dnia 30 marca 2017r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/II/2014 Rady gminy Irządze 
z dnia 30 grudnia 2014r. w ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obwiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Irządze

Agata Cyganek
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