Uchwała Nr 262 /08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 19 grudnia 2008r
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3
rozporządzenia 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; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280)
Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:
§1
1. Radnym Rady Miejskiej w Kłodawie w zależności od funkcji pełnionej przez radnego
przysługują zryczałtowane diety miesięczne w wysokości ustalonej niniejszą uchwałą stawki
procentowej 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
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami ).
2. Ustala się następujące stawki procentowe kwoty bazowej dla radnych w zależności od pełnionej
funkcji w radzie:
a)dla Przewodniczącego Rady
– 71% kwoty bazowej,
b)dla Wiceprzewodniczący Rady
– 41% kwoty bazowej,
c)dla Przewodniczących Komisji
– 41% kwoty bazowej,
d)dla sekretarza obrad
– 36% kwoty bazowej,
e)dla członka Komisji Rewizyjnej
– 33% kwoty bazowej,
f) dla członka co najmniej 2 Komisji
– 33% kwoty bazowej,
g)dla pozostałych radny Rady Miejskiej
– 25% kwoty bazowej.
§2
Kwoty zryczałtowanych diet miesięcznych ustalone na podstawie § 1 zaokrągla się do pełnych
złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§3
W przypadku zbiegu prawa do diet z dwóch lub więcej tytułów radnemu przysługuje jedna
korzystniejsza dieta.

§4
1. Przysługującą radnemu dietę obniża się o 15% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniach
Rady, Komisji, posiedzeń wspólnych Komisji lub zwołanego przez Przewodniczącego Rady
innego spotkania radnych.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku usprawiedliwionej nieobecności radnego
z powodu choroby a radny usprawiedliwi Przewodniczącemu Rady swoją nieobecność

zwolnieniem lekarskim.
§5
Radnym przysługuje zwrot kosztów służbowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz
przepisach rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw administracji w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
§6
Polecenie służbowego wyjazdu dla radnych wydaje Przewodniczący Rady a dla Przewodniczącego
Rady Wiceprzewodniczący Rady.
§7
W przypadku wyrażenia zgody na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie
będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za jeden
kilometr w wysokości maksymalnej stawki za używanie pojazdów dla celów służbowych określonej
w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy.
§8
Należności z tytułu diet będą wypłacane radnym miesięcznie z dołu w kasie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie w terminie do dnia 5 następnego miesiąca na podstawie listy wypłat ustalonej przez
Przewodniczącego Rady.
§9
Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej wypłacane będą w kasie Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie po przedłożeniu przez radnego rozliczenia zatwierdzonego przez
wydającego polecenie wyjazdu.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 11
Traci moc uchwała Nr 23/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zmieniona
uchwałą Nr 225/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 października 2005 r. oraz uchwałą
Nr 224/08 Rady Miejskie w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2008 r.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Jadwiga Jaroniewska

