
Uchwała Nr IV/.../  07

Rady Gminy Jednorożec

z dnia  ... lutego 2007 r.

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Jednorożec.

             Na podst. art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.

1591 z późn. zm./  uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się za udział w obradach Sesji  i  Komisji Rady Gminy zryczałtowaną miesięczną

    dietę:

   1)   przewodniczącemu Rady Gminy                      w wysokości   100 %,

   2)   pozostałym radnym                                           w wysokości     40 %

   minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w trybie i na zasadach postanowień

   ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.

   Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność radnego na dwóch obradach w  miesiącu powoduje

    utratę diety za dany miesiąc.

3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność uważa się w szczególności chorobę,

    konieczność opieki nad chorym, wyjazd służbowy z polecenia Przewodniczącego Rady

    Gminy, ważne względy zakładu pracy radnego.

4. Diety za dany miesiąc wypłacane są najpóźniej do 10 następnego miesiąca.

§ 2.

1. Z tytułu podróży służbowej radnym przysługują:
1/ diety,

2/ zwrot kosztów z tytułu podróży.

2. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Gminy na odbycie przez

       radnego podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy

       zwrot kosztów przejazdu przysługuje według stawek za jeden kilometr przebiegu, nie

       wyższych niż maksymalnie określone 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 ze zm.).

1. Szczegółowe zasady wypłacania diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej oraz ich wysokość –

poza regulacją zawartą w ust. 2 – reguluje rozporządzenie 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 ze zm.).

§ 3.

Traci moc uchwała Nr  IV/25/ 03 Rady Gminy Jednorożec z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 marca 2007 r.


