Projekt
UCHWAŁA Nr XXII/ 166 /2012
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych
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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230,Nr 106,poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr
149 poz. 887, Nr 217 poz.1281; z 2012 poz. 567) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§1
1.Ustala się wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet Radnych Rady Gminy w kwotach:
1) Przewodniczący Rady Gminy 1250 zł
2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy- 700 zł
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- 550 zł
4) Przewodniczący Komisji 500 zł
5) Radny400 zł
2.Wypłata diet dokonywana będzie jednorazowo , ostatniego dnia miesiąca w kasie Urzędu
Gminy.
3.Radni za wyjątkiem Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy za miesiąc przerwy
wakacyjnej nie otrzymują diet.

§2
1.Wysokość diet jest stała niezależnie od liczby posiedzeń w danym miesiącu , w których
uczestniczą uprawnieni
2.Diety,o których mowa w § 1 są pomniejszane o 30% ich wysokości za każdą
nieobecność na sesji rady i posiedzeniu komisji.
3 Nieobecność radnego wynikająca z delegowania do wykonywania obowiązków
związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Gminy nie powoduje zmniejszenia diet.
4.Potrąceń, o których mowa w ust.1 dokonuje się na podstawie listy obecności

§3
Radny otrzymuje zwrot kosztów podróży i niezbędnych wydatków poniesionych w związku z
wykonywaniem innych zadań zleconych w imieniu Rady przez Przewodniczącego Rady,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o dietach i innych należnościach z tytułu podróży
służbowych na terenie kraju i poza jego granicami.
§4
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIX/126/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych za udział w pracach Rady oraz
zwrotu kosztów podróży
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r.

Opracował
Ref Organizacyjny

WÓJT GMINY
DIONIZY DUSZYŃSKI

Uzasadnienie
W związku z przedłożonym pismem przez radnych wnioskujących o podwyższenie diet o
kwotę 100 zł miesięcznie i przygotowanie stosownego projektu uchwały przedkładam
niniejszy projekt

