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RADA MIEJSKA
W ŁABISZYNIE
UCHWAŁA NR 1/8/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady
Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r.
póz. 994, póz. 1000, póz. 1349 i póz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady dietę miesięczną w wysokości 50% półtorakrotności kwoty
bazowej, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny i w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy.
§ 2. Ustala się dietę miesięczną w wysokości:
1) dla radnych - wiceprzewodniczących Rady w wysokości 75 % diety Przewodniczącego Rady ustalonej
zgodnie z § l;
2) dla radnych - przewodniczących komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji Rady
w wysokości 70% diety Przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § 1;
3) dla radnych - przewodniczących pozostałych komisji Rady w wysokości 65 % diety Przewodniczącego
Rady ustalonej zgodnie z § l;
4) dla pozostałych radnych w wysokości 60% diety Przewodniczącego Rady ustalonej zgodnie z § l.
§ 3. 1. Obniża się radnemu o 10% dietę za każdorazową nieobecność na posiedzeniach komisji lub sesji,
z zastrzeżeniem ust. 2. Łączna kwota obniżenia diety nie może przekroczyć jej wysokości.
2. W przypadku nieobecności radnego na wszystkich posiedzeniach komisji i sesji dieta nie przysługuje.
§ 4. Diety wypłacane są z dołu do dnia 30-tego każdego miesiąca na podstawie list wypłat sporządzanych
przez pracownika obsługującego biuro Rady Miejskiej.
§5.1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu
ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady na przejazd radnego pojazdem
niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden
kilometr przebiegu w wysokości równej stawkom maksymalnym obowiązującym na podstawie przepisów
dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Teresa Paliwoda
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radnemu przysługują
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę gminy.
Ustalając wysokość diet wzięto pod uwagę ograniczenia wysokości diet wynikające z ustawy
o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy. Podstawą do obliczenia należnej diety jest wartość odpowiadająca 50%
kwoty stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustaw z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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