
UCHWAŁA NR X/105/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie  ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Gminy Łodygowice

Na podstawie art.25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnym gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) oraz na podstawie 
§ 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 służbowej radnych gminy (Dz.U. nr 66 poz.800 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową dla:

1) Radnego za udział w sesji, pracach komisji stałej - 550 zł;

2) Przewodniczącego Komisji za organizowanie pracy komisji stałej oraz udział w posiedzeniach komisji i sesjach 
rady - 650 zł;

3) Przewodniczącego Rady Gminy  za organizowanie pracy rady oraz za udział w posiedzeniach komisji i sesjach 
rady – 1 300 zł;

4) Wiceprzewodniczących Rady Gminy za udział w organizowaniu pracy rady oraz udział w posiedzeniach 
komisji i sesjach rady – 750 zł;

§ 2. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 1, ulega obniżeniu o 20 % za każdą 
nieobecność radnego na sesji Rady Gminy, komisji stałej, której jest członkiem z zastrzeżeniem ust.2.

2. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu 
obecność na sesji, komisji stałej, dieta nie ulega obniżeniu.

3. Łączna wysokość obniżenia diety nie może przekraczać wysokości diety ryczałtowej określonej 
w § 1 Uchwały.

4. Podstawą zmniejszenia diety stanowi brak obecności na Sesji lub posiedzeniu komisji.

5. Każdy radny może otrzymać tylko jedną dietę w danym miesiącu.

6. W przypadku pełnienia różnych funkcji, do których przypisane są diety w różnych wysokościach radny 
otrzymuje tę dietę, która jest wyższa.

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji oraz upływu kadencji Rady, 
radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji, 
przyjmując miesiąc za 30 dni.

§ 3. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z postanowieniem rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności 
z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

2. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego, niebędącego własnością Gminy 
Łodygowice, użytkowanego przez radnego w podróży służbowej dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - na kwotę 0,5214 zł;

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3  - na kwotę 0,8358 zł.

3. Przewodniczący Rady określa w poleceniu wyjazdu służbowego termin i miejsce wykonywania zadania, 
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu  właściwy do odbycia podróży 
służbowej.
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4. W stosunku do Przewodniczacego Rady czynności o których mowa w § 3 ust. 3, określa 
wiceprzewodniczacy rady, najstarszy wiekiem.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/159/2008 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 28 marca 2008 r.  w sprawie 
ustalenia wysokości diet przysługującym radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 listopada 2019 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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