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UCHWAŁA NR 6/II/2018
RADY GMINY LUBOWIDZ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Lubowidz
Na podstawie art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) w związku z § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Radnym za udział w posiedzeniach organizowanych przez Radę Gminy oraz za wykonywanie innych
czynności służbowych przysługuje dieta dla:
1. Przewodniczących stałych komisji Rady w wysokości 270,00 zł.
2. Radnego/członka komisji stałej Rady w wysokości 230,00 zł.
§ 2. W przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet, o których mowa w § 1 uprawniony
otrzymuje jedną dietę najwyższej wysokości, bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył lub jakie
czynności służbowe wykonywał.
§ 3. 1. Podstawą do wypłacenia diety, o której mowa w § 1 jest obecność radnego na organizowanych
posiedzeniach lub wykonywanie czynności służbowych, w których radny obowiązany był uczestniczyć.
2. Wypłata diety, o której mowa w § 1 następuje każdorazowo po zakończeniu posiedzenia lub
wykonywaniu czynności służbowych na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach
Rady Gminy, komisjach lub wykonywania innych czynności służbowych, w których radny obowiązany był
uczestniczyć zatwierdzonych przez Przewodniczącego Rady.
3. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany przez radnego rachunek
bankowy.
§ 4. 1. Ustala się miesięczną dietę dla Radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
w wysokości 1324,50 zł.
2. Ustala się miesięczną dietę dla Radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w wysokości 800,00 zł.
§ 5. Każda nieobecność na posiedzeniu sesji Radnych pełniących funkcje wymienione w § 4 niniejszej
uchwały powoduje obniżenie miesięcznej diety o 10% należności wskazanej w § 4 niniejszej uchwały,
z zastrzeżeniem § 7.
§ 6. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do usprawiedliwienia nieobecności
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy na posiedzeniach sesji Rady Gminy spowodowanych innymi
czynnościami związanymi z wykonywaniem mandatu radnego, do których został przez niego delegowany.
W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy upoważnienie to przysługuje Wiceprzewodniczącemu Rady
Gminy.
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§ 7. Wysokość diet, o których mowa w§ 4 niniejszej uchwały nie ulega obniżeniu:
1) za nieobecność na sesji Rady Gminy w przypadku delegowania w sprawach służbowych lub w przypadku
wykonywania obowiązków wynikających z wyboru lub powołania w samorządowych instytucjach
przedstawicielskich;
2) za nieobecność na sesji Rady Gminy w przypadku zwołania posiedzeń w trakcie ogłoszonej przerwy
wakacyjnej.
§ 8. Wypłata za dany miesiąc kalendarzowy diet, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały następuje
jednorazowo w terminie do dnia 25 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparci o listy
obecności na sesjach Rady Gminy. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany
przez radnego rachunek bankowy.
§ 9. 1. Wysokość diet, o których mowa w§ 4 niniejszej uchwały oblicza się proporcjonalnie do
rzeczywistego okresu sprawowania mandatu w przypadkach:
1) na początku i na końcu kadencji,
2) uzyskania mandatu w trakcie trwania kadencji,
3) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
4) zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca.
2. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 w trakcie miesiąca kalendarzowego, radny, który sprawuje
funkcje, o których mowa w§ 4 niniejszej uchwały zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie,
przyjmując rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu.
§ 10. 1. Za wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem mandatu, radnym przysługuje zwrot kosztów
podróży i diety na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawach sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.).
2. Zwrot kosztów podróży przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym
własnością gminy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady Gminy, następuje według stawek
za jeden kilometr przebiegu okresowych w Rozporządzeniu 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. z 2002 r.
Nr 27, poz.271 ze zm.).
§ 11. Traci moc uchwała Nr 13/III/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zasad wypłacania diet radnych
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubowidz.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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