
UCHWAŁA NR 24?IV/2019
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia  diet dla radnych i  zwrotu kosztów podróży służbowej

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust.6 i us.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r,  
poz. 994 z późn. zmianami)  Rada Gminy  Opatów  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Radnemu Rady Gminy Opatów przysługuje zryczałtowana dieta w stosunku miesięcznym za udział 
w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. 1. Ustala się dietę w następującej wysokości:

1. dla Przewodniczącego RG -  1200 zł

2. dla  Wiceprzewodniczących RG -  700 zł

3. dla Przewodniczących Komisji RG-  700 zł

4. dla pozostałych radnych -  700 zł

2. W przypadku łączenia kilku  funkcji przez radnego w Radzie przysługuje jedna dieta - wyższa.

§ 3. 1. W przypadku nieobecności radnych na posiedzeniach Rady Gminy i Komisji z diety, o której  mowa   
w § 2 potrąca się następujące kwoty w stosunku miesięcznym:

1) za nieobecność  na sesji RG w danym miesiącu - 100 zł

2) za nieobecność na komisji RG      w danym miesiącu - 100 zł

2. Wysokość potrąceń nie może przekraczać wysokości ustalonej diety miesięcznej.

§ 4. 1. Dieta wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia mandatu przez radnego.

2. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy będzie nastepować jednorazowo w terminie do ostatniego dnia 
każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe radnego po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
w/w osobę.

§ 5. 1. Ustala się dla radnych  zwrot kosztów podróży służbowych na podstawie przedłożonej delegacji 
służbowej na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r  w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy. (t.j. z 2000r nr 66, poz.800 z późn.zm.)

2. W przypadku przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością 
gminy Opatów, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu wg stawek za jeden kilometr przebiegu okreśonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia  25 marca 2002r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, 
motorowerów, nie będących własnością pracodawcy.  (t.j. z 2002r nr 27, poz.271 z późn.zm.)

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006r nr 9/II/2006 w sprawie ustalenia  diet dla radnych, 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zmieniona uchwałą nr  119/XXXIII/2012 Rady Gminy Opatów  zdnia 
28 grudnia 2012 r. wsprawie zmiany do uchwały wsprawie ustalenia diet dla radnych, oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych 

§ 7. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 lutego 2019r

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Opatów

Mirosław Szewczuk
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