UCHWAŁA NR 1.6.2014
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.
Na podstawie art. 25 ust.4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594,
poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dietę miesięczną Przewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 650,00 zł (słownie: sześćset
pięćdziesiąt złotych).
2. Ustala się miesięczną dietę Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy
w wysokości 350,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) Ustala się miesięczną dietę pozostałym radnym
w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
§ 2. 1. W przypadku nieobecności radnego (za wyjątkiem przewodniczącego rady) na sesji rady lub
posiedzeniu komisji wysokość diety obniża się proporcjonalnie do ilości nieobecności radnego na odbytych
posiedzeniach w danym miesiącu.
2. Miesięczna dieta przysługuje w całości przy nieobecności jak w ust. 1 z powodu zdarzeń losowych,
zwolnienia lekarskiego, uroczystości rodzinnych (najbliższej rodziny), honorowego krwiodawstwa, wezwań
organów
wojskowych
i udziału
w akcjach
ratowniczych.
3. Ocena nieobecności radnego na posiedzeniu należy do kompetencji przewodniczącego rady gminy lub jego
zastępcy.
§ 3. Zasady tryb ustalania należności z tytułu podróży służbowej radnego reguluje Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych rady gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800, Dz. U. z 2002r. Nr 14, poz.
138 oraz z 2003r. Nr 33, poz. 280)
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/99/08 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
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