Uchwała Nr II/7/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie diet i ryczałtów
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 3 pkt 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 5
ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) - Rada Gminy,
działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji
Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co
następuje:
§1
1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w
wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Za każdą nieobecność na
sesji Rady Gminy dieta ulega zmniejszeniu o 20%.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy przysługuje zryczałtowana miesięczna
dieta w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Za każdą nieobecność
na sesji Rady Gminy dieta ulega zmniejszeniu o 20%.
3. Wypłata diet, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonywana będzie z dołu w dniu
wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy Żyrzyn.
4. Pierwsza dieta przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy i
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w pełnej wysokości za miesiąc, w którym
odbywa się pierwsza sesja w kadencji.
5. Ostatnia dieta w każdej kadencji Rady Gminy przysługuje Przewodniczącemu
Rady Gminy i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w pełnej wysokości za
miesiąc, w którym odbywa się ostatnia sesja.
§2
1. Radnym Rady Gminy przysługują diety w następujących wysokościach:
1) 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) dziennie za uczestnictwo w
obradach sesji Rady Gminy,
2) 100,00 zł (słownie: sto złotych) dziennie za udział w posiedzeniach i pracach
Komisji Rady Gminy.

2. Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Żyrzyn za przewodniczenie na
posiedzeniach Komisji przyznaje się dietę w wysokości 140,00 zł (słownie: sto
czterdzieści złotych).
3. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę
w kwocie wyższej bez względu na liczbę posiedzeń, w których uczestniczy.
§3
1. Warunkiem nabycia prawa do diety jest udział radnego w posiedzeniach organu
Gminy, potwierdzony własnoręcznym podpisem radnego na liście obecności
osób obecnych na posiedzeniu.
2. Wypłata diety dokonywana będzie w dniu posiedzenia organu Gminy w oparciu
o listę obecności, o której mowa w ust. 1.
§4
1. Radnym z tytułu podróży służbowej przysługują świadczenia w wysokości
określonej przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze
zmianami).
2. W przypadku korzystania w podroży służbowej z pojazdu samochodowego nie
będącego własnością gminy przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden
kilometr przebiegu w wysokości określonej na podstawie § 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zmianami).
3. Podróż służbowa powinna się odbywać w trybie i na zasadach określonych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
§5
Traci moc uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie diet i ryczałtów.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.
§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

