
Uchwała Nr III/ 14 /2006
Rady Gminy Świlcza

z dnia  15  grudnia  2006 r.

w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zasad zwrotu radnym
kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi

zmianami)
Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się diety dla radnych Rady Gminy Świlcza w formie miesięcznego ryczałtu

w następującej wysokości:

1) dla przewodniczącego Rady  – w kwocie 1 200,00 zł,

2) dla wiceprzewodniczących Rady  – w kwocie    510,00 zł,

3) dla przewodniczących komisji  – w kwocie    510,00 zł,

4) dla pozostałych radnych – w kwocie    500,00 zł.

2. W razie rozpoczęcia sprawowania lub wygaśnięcia mandatu radnego

w trakcie danego miesiąca, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do

ilości dni sprawowania mandatu radnego w tym miesiącu. Podstawę ustalenia

diety w tej wysokości stanowi ryczałt określony w ust. 1, po uprzednim dokonaniu

potrąceń, o których mowa w § 2.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w razie zaprzestania lub rozpoczęcia,

w trakcie miesiąca,  pełnienia  przez radnych funkcji wymienionych w ust. 1

pkt 1 - 3.

4. Kwotę diety, ustalonej na zasadach określonych w ust. 2 - 3, zaokrągla się w górę

do pełnego złotego.

§ 2.

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji Rady lub

posiedzeniu komisji potrąca się 50 %, diet wymienionych w § 1.

2. W przypadku nieobecności radnego w tym samym dniu na sesji Rady

i posiedzeniu komisji dokonuje się jednego potrącenia w wysokości określonej

w ust. 1.
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3. Przewodniczący Rady, lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący,

zarządza dokonanie potrąceń, o których mowa w ustępach poprzedzających,

biorąc pod uwagę stan podpisów na liście obecności oraz treść pisemnych

wyjaśnień radnego, co do przyczyn nieobecności, jeżeli wyjaśnienia te zostały

złożone  najpóźniej w dniu zamknięcia sesji lub posiedzenia komisji.

§ 3.

1. Ustala się diety dla sołtysów za udział w sesji Rady i posiedzeniu jej komisji

w wysokości 150,000 zł.

2. W przypadku udziału, w tym samym dniu, w sesji Rady i posiedzeniu komisji

sołtysowi przysługuje jedna dieta w wysokości określonej w ust. 1.

§ 4.

Z tytułu podróży służbowej podjętej w celu wykonywania zadania mającego

bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego poza obszarem Gminy

Świlcza, radnemu przysługują diety i zwrot kosztów w wysokości i na zasadach

określonych w rozporządzeniu 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 z późniejszymi

zmianami).

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XII/112/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie diet dla radnych i sołtysów oraz zasad zwrotu radnym kosztów podróży

służbowych

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2007 r.
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