U c h w a ł a Nr III/22/02
Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych.
Na podstawie art. 25 ust.4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz..U. Nr 61, poz.
710 ) oraz § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytulu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
gminy (Dz.U. Nr 66,poz.800)
Rada Miejska w Czechowicach - Dziedzicach
uchwala:
§1
Radnemu w związku z wykonywaniem mandatu, przysługuje miesięczna dieta.
§2
Podstawę obliczenia diety określa § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. nr 61, poz.710) zwane dalej
„rozporządzeniem”.
§3
Ustala się miesięczne diety dla radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w następującej
wysokości :
a) dla Przewodniczącego Rady 75 % maksymalnej wysokości diety określonej
rozporządzeniem;
b) dla Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczącego komisji stałych 50 % maksymalnej
wysokości diety określonej rozporządzeniem;
c) dla radnych 40 % maksymalnej wysokości diety określonej rozporządzeniem.
§4
1. Diety, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3 ulegają zmniejszeniu: :
1) za nieobecność radnego na sesji Rady w wysokości 20 % przysługującej diety;
2) za nieobecność radnego, z zastrzeżeniem § 3 pkt a i b na posiedzeniu komisji Rady
w wysokości 10 % przysługującej diety.
2. Podstawą potrąceń wymienionych w ust. 1 jest brak podpisu listy obecności na posiedzeniu
komisji, sesji Rady.
3. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji spowodowanej podróżą służbową związaną
z wykonywaniem mandatu dieta nie ulega zmniejszeniu.
§5
1. Dieta wypłacana jest ostatniego dnia roboczego danego miesiąca.
2. Wysokość diety jest zaokrąglona do pełnego złotego.

§6
Z tytułu odbywania podróży służbowej na terenie kraju radni otrzymują należności określonew
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie
sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
( Dz.U. Nr 66, poz.800 ).
§7
W razie wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady na odbycie podróży służbowej przez
radnego pojazdem nie będącym własnością Gminy, koszty odbycia w/w podróży oblicza się według
maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu, określonych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku 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).
§8
Traci moc uchwała nr XXIX/198/2000 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia
7 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych, członków komisji
spoza Rady, nieetatowego członka Zarządu Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§9
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia objęcia mandatu tj. 18
listopada 2002 roku.
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