UCHWAI.A NR IA7N4
RADY GMINY WROBLEW
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad przyzn wlnia i okre5lenia wysokoSci diet dla radnych i soltys6w

Na podstawie art. 25 -ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 22013 r. po2.594,645, 1318,22014 r. poz.379, 1072) w zwiqzku z
$ 3 pkt 3 Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 26lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysoko6ci
diet przysluguj4cych radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Gminy Wr6blew uchwala, co
nastgpuje:
$1. Ustala sip wysoko66 diet dla radnych Rady Gminy Wr6blew, a mianowicie:

1) radnemu za prace w Radzie

\-r

i

komisjach przysluguje dieta

w

wysokoSci 33%o maksymalnej

wysoko6ci diety w gminach do 15.000 mieszkaric6w;

2) radnym pelniqcym nastgpujqce funkcje przysfuguje dieta w wysokoSci:

a)

dla Przewodnicz4cego Rady

- I00% maksymalnej

wysoko6ci diety

w

gminach do 15.000

mieszkafrc6w,

b) dla wiceprzewodniczqcych

Rady

i

przewodniczqcych komisji statych

-

43% maksymalnej

wysokoSci diety w gminach do 15.000 mieszkafc6w,
3) radnemu przysluguje jedna dieta w najwy2szej wysokoSci.
$2. Ustala sip nastgpuj4ce zasady wyplacania diet dla radnych:

l)fizial

w sesji lub posiedzeniu komisji stwierdza sig na podstawie

zLo2onych podpis6w nalistach

obecnoSci;

2) za kaidq nieobecno66 na sesji bqdZ posiedzeniu komisji dieta ulega zmniejszeniu o

30%o,

zzastrze?eniem pkt.3;

'v

3) zmniejszenia diety nie stosuje sig w,przypadku

nieobecno6ci wynikai4cych ze zdarzef losowych

iusprawiedliwionych odpowiednio przez Przewodniczqcego Rady Gminy lub przewodnicz4cego
komisji stalej Rady Gminy, a mianowicie:

a)

choroby, pobytu

w

szpitalu lub sanatorium potwierdzonych nrolnieniem lekarskim lub

z powodu Smierci w rodzinie,

b)

nieobecnoSci zwiqzanej

z wykonywaniem

mandatu radnego, udzialem

w

szkoleniach lub

pracy na rzeaz organ6w Rady Gminy,

4) dieta j est wyplacana z doht najp62niej ostatniego dnia kaidego miesiqca.
$3.1.Radnemu odbywajqcemu podr62 sluzbow4 pozateren gminy Wr6blew przysluguje zwrot

koszt6w podr6iry na zasadach okre6lonych
i Administracji

z

dnia 31 lipca 2000

w

rozporzqdzeniu

Ministra Spraw Wewngtrznych

r. w sprawie sposobu ustalenia

koszt6w podroLry sluZbowych radnych gminy.

naleznoSci

z Iynftu

zwrotu

2. Polecenie podroiry sluZbowej radnemu wydaje sig na druku obowiqztjqcym pracownik6w
Urzgdu Gminy Wr6blew.

3. W przypadku odbywania podr6zy stru2bowej pojazdem samochodowym nie bqdqcym
wlasnoSciq Gminy, radnemu przysluguje zwrot kosztow przejazdu za

stawek okre6lonych jako maksymalne

I

km. przebiegu w wysoko$ci

w przepisach dotyczqcych warunk6w ustalania oraz

sposobu

dokonywania zwrotu koszt6w uirywania do cel6w sluZbowych samochod6w osobowych, motocykli

i motorower6w nie bEdqcych wlasnoSciq pracodawcy.
$4.1. Ustala sip diety dla sohys6w w wysokoSci9%o maksymalnej wysoko6ci diety radnego

wgminach do 15.000 mieszkaric6w zakahdy dzief, wkt6rym brali udzial w sesji Rady Gminy
Wr6blew.

2.

Podstawq wyplaty diety

dla

sohys6w

jest zlolenie

podpisu

na

liScie

obecnoSci

stwierdzajqcego obecnoS6 na sesji.

3.Wyplata diet dla softys6w zaudzial w sesji nastgpuje po zakohczeniu sesji, nie po1niejjednak
niZ w ci4gu 14 dni od daty posiedzenia.
4. Radnemu pelniqcemu funkcjg Sohysa przysluguje tylko dieta radnego;

$5. Traci moc uchwala Nr II/7/10 Rady Gminy Wr6blew

ustalania zasad przyznawania

i

okreSlenia wysoko5ci

z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie

diet dla radnych i przewodniczqcych rad

soleckich.
$6. Wykonanie uchwaly powierza sip W6jtowi Gminy Wr6blew.
$7. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia zmocqobowi4zuj4c4od 28 listopada 2014 r.

Przewodnicz4cy

An

R_

Gminy

