UCHWAŁA NR X.50.2015
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym
Rady Miejskiej w Złotowie
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zmianami z: poz. 645 i 1318; z 2014 r.: 379 i 1072) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu gminy
(Dz.U. z 2000 r. nr 61 poz. 710) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy
(Dz.U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 ze zmianami z 2003 r.: nr 14 poz. 138 i nr 33 poz. 280), Rada Miejska w Złotowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną wysokość diet przysługującą radnym Rady Miejskiej w Złotowie za
udział w sesjach rady i komisjach, obliczaną od wartości diety za dobę podrózy służbowej określoną
rozporządzeniem 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. z 2000 r. nr 66, poz. 800
ze zm.):
1) Przewodniczący Rady Miejskiej - w wysokości 60 diet;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - w wysokości 30 diet;
3) Przewodniczący Komisji - w wysokości 30 diet;
4) Zastępca Przewodniczącego Komisji - w wysokości 20 diet;
5) pozostali radni - w wysokości 15 diet;
2. Wszyscy radni za udział w sesji Rady Miejskiej oraz w posiedzeniach komisji Rady otrzymują dietę
w wysokosci 4 diet podróżnych za każde posiedzenie.
3. W przypadku zbiegu prawa do pobierania diet z tytułu jednoczesnego pełnienia różnych funkcji radnemu
przysługuje wyłącznie jedna, wyższa kwota.
4. Miesięczna kwota diety radnego, ustalona wg zasad określonych w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 75%
półtorakrotności kwoty bazowej określonej 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 /tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 ze zmianami/.
5. Kwotę diety do wypłaty zaokrągla się w górę do pełnych złotych, z zastrzeżeniem ust. 4.
§ 2. 1. Podstawą naliczenia diety jest lista obecności radnego.
2. Podstawą wypłaty diety jest podpis radnego na liście obecności na sesji lub posiedzeniu komisji.
§ 3. Dieta za każdy miesiąc kalendarzowy jest wypłacana w terminie do 10 dnia następnego miesiąca
przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta
1.
§ 4. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej dla
przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie określa wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie
w poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku wyboru przez Radę więcej niż jednego wiceprzewodniczącego
Rada, w drodze odrębnej uchwały, wskaże wiceprzewodniczącego upoważnionego do wykonywania czynności
określonych w zdaniu poprzednim.
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3. Sposób ustalania należności przysługujących radnym Rady Miejskiej w Złotowie z tytułu 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.
z 2000 r. nr 66, poz. 800 ze zmianami).
4. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy radnemu
przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu wskazanych w § 2 pkt
1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zmianami).
§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/81/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie diet dla
radnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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