
Projekt

z dnia  23 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnic

USTAWA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i 
przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515) w związku z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy 
uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy w następujących 
wysokościach:

1) za udział w sesji Rady Gminy - 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę 
Ministrów.

2) za udział w posiedzeniu komisji (Przewodniczącemu Komisji, Przewodniczącemu obradom wspólnym 
Komisji) - 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów.

3) za udział w posiedzeniu komisji (Członkowi Komisji) - 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego przez Radę Ministrów.

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 70 
% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów.

§ 3. Ustala się wysokość diety przysługującej przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej (sołtysom) za udział w pracach Rady Gminy w wysokości 5 % minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego przez Radę Ministrów.

§ 4. 1. Wysokość diet zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

2. Wysokość diet, przysługującym w ciągu miesiąca nie może przekroczyć 50% półtorakrotności kwoty 
bazowej określanej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 – z późn. zm.)

§ 5. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych dla osób, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej uchwały 
odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących podróży 
służbowych radnych gminy, zaś sołtysów na zasadach dotyczących pracowników lub pracowników 
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

§ 6. Wypłata diety następuje w kasie Urzędu Gminy bądź na wskazany przez uprawnionego rachunek 
bankowy, w oparciu o listę obecności

§ 7. Tracą moc:

1. Uchwała Nr VII/40/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości 
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej.

2. Uchwała Nr XXV/158/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr VII/40/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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