Uchwała Nr XXV/162/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 3 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych
i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§1
Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.
§2
1. Dieta radnych wynosi miesięcznie dla:
1) przewodniczącego rady
2) z-cy przewodniczącego rady
3) przewodniczący komisji
4) członek komisji rewizyjnej
5) pozostali radni
diet przysługujących pracownikom w
kraju.
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czasie podróży służbowych na obszarze

2. W przypadku zbiegu prawa do pobierania diet z tytułu pełnienia różnych funkcji
radnemu przysługuje jedna wyższa dieta.
§3
1. Dieta dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej za
udział w posiedzeniu sesji i naradach organizowanych przez burmistrza wynosi
3 diety przysługujące pracownikom w czasie podróży służbowych na obszarze kraju.
2. Dieta wypłacana będzie bezpośrednio po zakończeniu sesji bądź naradzie.
3. W przypadku zbiegu funkcji radnego i sołtysa wypłaca się diety z tytułu pełnienia
obydwu tych funkcji.
§4
Należna dieta ulega obniżeniu w przypadku każdorazowej nieobecności radnego na
sesji, posiedzeniu komisji o 10%.

§5
Obecność na posiedzeniu radny, przewodniczący organu wykonawczego jednostki
pomocniczej potwierdza podpisując się na liście obecności.
§6
Dieta, o której mowa w § 2 przysługuje radnym za udział w posiedzeniach, pracach
rady i jej organów.
§7
Radnemu oraz przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
zamieszkałemu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Miejskiej
przysługuje zwrot kosztów podróży na posiedzenia Rady i jej organów na zasadach
określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
§8
Diety wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc w kasie Urzędu
Gminy i Miasta lub przekazuje na konto wskazane przez radnego na podstawie listy
zatwierdzonej przez przewodniczącego Rady Miejskiej lub upoważnionego przez
niego wiceprzewodniczącego Rady.
§9
1. Radny i sołtys delegowany poza teren gminy Pyzdry otrzymuje dietę i zwrot
kosztów podróży służbowych na zasadach określonych rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
2. Polecenie wyjazdu radnego, sołtysa poza teren gminy, podpisuje
przewodniczący rady gminy, a przewodniczącemu rady gminy –
wiceprzewodniczący.
3. Podstawą wypłaty diety i zwrotu kosztów przejazdu poza teren gminy Pyzdry
jest delegacja.

§ 10
W przypadku wyrażenia przez przewodniczącego Rady Miejskiej (na wniosek
radnego, sołtysa) zgody na przejazd podróży służbowej pojazdem samochodowym
nie będącym własnością Gminy Pyzdry radnemu, sołtysowi przysługuje zwrot
kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 km przebiegu określonych
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie
warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z poźn. zm.).
§ 11
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XIV/79/07 z dnia 28 grudnia
2007 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługiwania diet dla radnych
i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009.
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