
Id: EZTFH-MWAOA-QQSSE-TSFQH-EXBDP. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VI/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675), §3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) oraz 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; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280), Rada 
Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne diety należne radnym zróżnicowane w zależności od pełniowanych funkcji, 
w wysokości: 

1)przewodniczący rady - 90% 

2)wiceprzewodniczący rady - 58% 

3)przewodniczący komisji - 50% 

4)radny - 45%. 

- maksymalnej diety ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710). 

§ 2. 1. Za każdą nieobecność radnego na sesji rady lub posiedzeniu komisji, których radny jest członkiem, 
w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, zostanie potrącona odpowiednio kwota w wysokości 25% diety, nie 
więcej jednak niż 75%, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3. 

2. Postanowienie zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy przewodniczącego rady 
i wiceprzewodniczących rady. 

3. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiły mu 
obecnoność na sesji rady lub posiedzeniu komisji, dieta nie ulega obniżeniu. 

§ 3. Wypłata diet dokonywana jest na podstawie rozliczenia sporządzonego w oparciu o listy obecności 
i podpisanego przez przewodniczącego rady. 

§ 4. W przypadku odbywania podróży służbowych samochodem niebędącym własnoścą gminy, ustala się 
stawkę za jeden kilometr przebiegu do rozliczenia zwrotu kosztów przejazdu w wysokości maksymalnych stawek 
przebiegu za jeden kilometr określonych w Rozporządzeniu 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 niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271; 
z 2004 r. Nr 237, poz. 2376; z 2007 r. Nr 201, poz. 1462) 

§ 5. Tracą moc uchwała Nr VIII/67/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 roku 
w sprawie ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych oraz uchwała Nr 
III/11/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r. 


