Projekt

UCHWAŁA NR XXVIII/..../2018
RADY GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z póź.zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady wypłacania diet Radnym Rady Gminy Siemiatycze:
1) Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości 500,00zł za udział w sesji Rady jak
i posiedzeniach komisji;
2) Przewodniczącym Komisji Rady przysługuje dieta w wysokości 350,00 zł za udział w sesjach Rady
i posiedzeniach komisji;
3) Radnym z tytułu udziału w sesjach, o raz udziału w posiedzeniach stałych i doraźnych Komisjach Rady
Gminy przysługują diety w wysokości 300,00 zł za udział w sesji Rady i posiedzeniach komisji Rady;
§ 2. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1200,00 zł.
§ 3. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady w okresie dłuższym niż
dwa miesiące, dieta o której mowa w § 1 pkt 1 przysługuje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy,
realizującemu zadania na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 4. 1. Podstawą wypłacenia diety Radnemu jest jego podpis w liście obecności na sesji lub na posiedzeniu
Komisji.
2. Zasada określona w ust. 1 nie dotyczy Przewodniczącego Rady Gminy.
§ 4. Sposób ustalania należności z tytuł u zwrotu kosztów podróży służbowych określa 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 oraz z 20 02 r. Nr 14 ,
poz. 138 i z 2003 r. Nr 33 , poz.280) .
§ 5. Traci moc uchwała nr I/5/06 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie
zmiany zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży.
§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
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