Uchwala Nr II/. .. ...lż018
Rady Gminy Tamów Opolski
z dnia 23 listopada2018 r.
sPrawie zasad otrrymywania i wysokości diet przystugujących radnym orazzwrot
podróry służbowych
Podstawie art.25 ust 4,6 i 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
U. z2018 r. poz, 994 zę zm.), § 5 ust. 3 Rozporządzęnia Ministra Spraw Wewnętrznych
ministracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należnościz tylułu zwrotu
rsztów podrÓży słuzbowych radnych gminy (Dz. tJ. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 ze zm) oraz
§
pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
sokościdiet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 710), Rada
iny Tamów Opolski uchwala, co następuje:

§1.
się wysokoŚc oraz zasady otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy
Opolski zaudział w:

l) sesji Rady Gminy Tamów Opolski,

2) posiedzeniu stałych komisji, do której został powołany,
3) posiedzeniu doraźnej komisji powołanej przezRade Gminy Tarnów Opolski do

zbadania określonych spraw.

§2.
Wysokośćmiesięcznej diety wynosi dla:
Przewodniczącego Rady

I324,00 złotych;

Wiceprzewodniczącego Rady

700,00 złotych;

Przewodni czącego Komisj i Rewizyj nej,
będącego członkiem innej komisji stałej Rady

990,00 złotych;

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

będącego członkiem innej komisji stałej Rady

990,00 złotych;

Przewodni czących stałych komisj i Rady

760,00 złotych;

Przewodnic zący stńy ch komisj i Rady
będący członkiem innej komisji stałej Rady

990,00 złotych;

Członków Komisj i Rewizyj nej,
będących członkiem innej komisji stałej Rady

650,00 złotych;

Pozostałych radnych

600,00 złotych.

Dieta, o której mowa w ust.

l

obejmuje zwrot kosztów przejazdu na sesje Rady Gminy

§3.
W Przypadku zastępowania Przewodni czącego Rady przez Wiceprzewodniczącego
Przez co najmniej 30 dni w miesiącu, Wiceprzewodniczącemu Rady przysługiwać
miesięczna dieta w wysokości l 324,00 złotych.
2. Wiceprzewodnicący Rady w przypadku wykonywania zastępstwa określonego w 3
§
1.

otrzymuje dietę z jednego tytułu.

§4.
1. Dieta, o której mowa w § 2 wypłacana jest w formie ryczałtumiesięcznego.
2. WysokoŚĆ ryczałtu z zastrzeżeniem § 5 jest stała, niezależnie od ilościsesji i

w danym miesiącu.

§5.
1. Wysokośćdiety, o której mowa w § 2 ulega obniżeniu o 200 złzakńdą
radnego na sesji Rady Gminy oraz o ]00 zł zakażdą nieobecnośćna posiedzeniu stałej l
dorńnej komisji.
2. Podstawą do obniżenia diety której mowa w ust. 1 jest odnotowanie
przewodniczącęgo obrad w protokole sesji lub posiedzeniu komisji faktu nieobec
radnego.
3. ObniZenie diety następuje w miesiącu, w którym zaistniały podstawy do jej zmniejszenia
4. ObniZenie diety nie następuje w przypadku nieobecności radnego z przyczyn losowych
ciężka choroba radnego lub członka jego najbliZszej rodziny, śmierćnajbliższego człor
rodziny radnego lub z powodu nieszczęśliwego wypadku.
5. Decyzję w przedmiocie usprawiedliwienia lub nieusprawiedliwienia nieobecności rad
podejmuje przewodniczący Rady na pisemny wniosek nieobecnego radnego.
6. Czynności, o których mowa w ust. 5 w stosuŃu do Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady.

o

§6.
1. Wypłata diet następuje

z dołu na koniec miesiąca kalendarzowego.
Z.Diety wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez radnego.

§7.

1. Radnemu przysługuje zwrot kosźów podrózy służbowychodbywanych na pol

Przewodnic zącego Rady.

2. Czynności o których mowa w ust. 1 w stosuŃu do Przewodniczącego Rady
Wiceprzew odniczący Rady.

3. Za przejazd w podrózy służbowejpojazdem samochodowym nie będącym
gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 100% maksymaln
stawek za 1 kilometr, określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktlry z dnia25
2002 r. w sprawie waruŃów ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
do celów służbowychsamochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędąc
własnościąpracodawcy.

lę na odbycie podróży słuzbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością
wyraża Przewodniczący Rady Gminy na pisemny wniosek radnego według wzoru
zńącznik do niniejszej uchwały.

§8.
ie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tamów Opolski.

§9.
uchwała Nr YIl44l2015 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 marca ż0l5 r,
ie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów
słuzbowych, a takze tracą moc uchwały ją zmieniające,
§ 10.
hwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
Do uchwały nr ....................
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2018 r.
(imię i nazwisko)

(funkcja w Radzie Gminy Tarnów Opolski)

(miejsce zamieszkania)

1)

Pan/i

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnów Opolski

ż)

Pan/i

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Tarnów Opolski

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej
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Dane pojazdu:

Marka i numer rejestracyjny

................

pojemność

(podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę:

(

podpis delegującego)
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UZASADNIENIE:
myślart. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radnemu
ysługuje dięta oraz zwrot kosztów podrózy służbowych na zasadach określonych przez
Gminy.

6 art.25 określa., że wysokośćdiet przysługujących radnemu nie może przekraczać
ciągu miesiąca półtorarocznej kwoty bazowej określonejw ustawie budzetowej dla osób
kierownicze stanowiska państwowe.
3 Pkt. 3 RozPorządzenia Rady Ministrów z dnia26lipca200 r. w sprawie maksymalnej
i diet przysługujących radnęmu gminy (DZ. U. Nr 61 z2000 r. poz.7l0) określa,
w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców miesięczna dięta wynosi 507o maksymalnej
i dieĘ.

bazowa na 2018 r. wynosi 1789142 zl
kwoty bazowej wynosi 2 684,13 zł
tys.
'o

mieszkańców Gminy Tarnów Opolski wg stanu na dziei dzisiejszy jest mniejsza niż

maksymalnej wysokoŚci diety w gminach poniżej l5 tys. Mieszkańców

-

1 342,07 zł,

inistęr SPraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia z dnia 37 lipca 2000 r.
sPrawie sPosobu ustalania nalężnościz tytułu zwrotu kosztów podrózy służbowych
mu gminY - okreŚlił sposób ustalania nalezności z tytułu zwrotu kosztów podrózy
owYch radnYch, uwzględniając celowośó zwrotuo rzeczywiście poniesionych w}datków
iązany ch z wykonywani em mandatu oraz ułatwienia dokon ania r oiliczeń,

nię z § 2 ust. 2 wlw rozporządzenia Rada Gminy zobowiązania jest do wskazania
icePrzewodniczącego Rady, który określaćbędzietermin i miejsce *ykony*unia podróży
przewodni czącęgo
mleJscowośc
i ej scowo śćjjego
e go ro
rozpoczęcia
zpo częcia i zakończenia
zakończęnia przez przewodni
czącęgo Rady.
Ra-dy.
miast § 5 ust. 3 tego rozporządzenia obliguje Rade Gminy do ókręślenia wysokości
za 1 kilometr przebiegu pojazdu uzywanego do celów służbowych.

