UCHWAŁA Nr IV.16.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 19 stycznia 2015 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej
radnych Rady Gminy Cielądz
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, a 2014 r. poz. 379, poz.1072),
§ 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) oraz § 2 i § 5 ust. 3
rozporządzenia 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. z 2000 r. Nr 66 poz. 800, z 2002 r. Nr 138 poz. 280, z 2003 r. Nr 33
poz. 280) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustalić dla Przewodniczącego Rady Gminy Cielądz miesięczną zryczałtowaną
dietę w wysokości 1000 złotych.
2. Wysokość miesięcznej diety zryczałtowanej o której mowa w ust.1, ulega obniżeniu
o 10% jej wysokości za nieusprawiedliwioną nieobecność w danym dniu w sesji Rady Gminy,
posiedzeniu wspólnym komisji, bądź posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem.
3. Dieta wypłacana jest z dołu do 30-tego dnia każdego miesiąca na konto bankowe
wskazane przez Przewodniczącego Rady Gminy.
4. W miesiącu, w którym rozpoczyna się, bądź upływa kadencja Rady Gminy,
zryczałtowana dieta jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w miesiącu
objętych kadencją.
§ 2.1. Radnym za udział w sesji Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy przysługuje
dieta w kwocie 150 złotych.
2. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego stałej Komisji, za udział w sesji
Rady Gminy oraz komisji przysługuje powiększona dieta w wysokości 160 złotych.
3. Dieta wypłacana jest w terminie 5 dni od odbycia sesji lub posiedzenia komisji
Rady Gminy na konto bankowe wskazane przez radnego.
4. Podstawą do wypłaty diet jest udział w sesji lub w posiedzeniu komisji,
potwierdzony na liście obecności.
5. W przypadku zbiegu: sesji i posiedzenia komisji lub dwóch posiedzeń różnych
Komisji w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę.
6. Przewodniczącemu Komisji w przypadku zbiegu: sesji i posiedzenia komisji
lub dwóch posiedzeń różnych Komisji w tym samym dniu, przysługuje tylko jedna
powiększona dieta, o której mowa § 2. ust.2.
§ 3. 1. Radni Rady Gminy delegowani do wykonywania zadań i szkoleń poza teren
Gminy Cielądz otrzymują świadczenia 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 późn. zm.).
2. W przypadku wyrażenia zgody radnemu na przejazd w podróż służbową pojazdem
samochodowym, niebędącym własnością gminy, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu
za jeden kilometr przebiegu pojazdu wynikających z § 2 rozporządzenia 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. Nr 27, poz. 271
ze zmianami) .
3. Podróż służbowa powinna się odbywać w trybie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Cielądz z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia diet dla Rady Gminy Cielądz
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 lutego 2015 r.

