
Uchwała Nr III/15/2010  

Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 30 grudnia 2010 r.  

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Stawiszynie 

przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
 

Na podstawie art. 25 ust.4,ust.6,ust.8 oraz art.37 b, ust.1,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)oraz § 

3, pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu Gminy(Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710 z późn. 

zm.)uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się następujące wysokości miesięcznych diet:  

1. dla przewodniczącego rady - 950 zł; 

2. dla wiceprzewodniczącego rady - 650 zł; 

3. dla przewodniczącego komisji stałej - 400 zł; 

4. dla radnego - 350 zł; 

§ 2.  

1. Każdy radny otrzymuje dietę tylko z jednego tytułu wymienionego w § 1 uchwały. 

2. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 1, ulega obniżeniu o 

50,00 zł za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu 

komisji stałej, której jest członkiem, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które 

uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji stałej, dieta nie ulega 

obniżeniu. 

4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez 

radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety 

ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 

30 dni. 

§ 3.  

Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 

następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach 

rady oraz komisjach. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub 

przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.  

§ 4.  

1. Oprócz diety, o której mowa w uchwale, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 



2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy. 

2. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu za przejazd radnego w podróży 

służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy w 

maksymalnych wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz dokonywania zwrotu 

kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz.271 z późn. 

zm). 

3. Polecenie podróży służbowej radnemu wydaje Przewodniczący Rady Miejskiej. 

4. Dla Przewodniczącego Rady Miejskiej polecenie podróży służbowej wydaje 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 

§ 5.  

Traci moc Uchwała Nr II/7/2002 r. Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w 

sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczącego rady jego zastępcy oraz 

komisji.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.  

§ 7.  

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 styczna 2011 r. 

 


