
UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 
w Krapkowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz § 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) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się zryczałtowane diety miesięczne przysługujące radnym na pokrycie kosztów ich działalności 
w Radzie Miejskiej i jej organach na obszarze gminy.

§ 2. Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej 
i komisjach wskaźnikiem procentowym od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. Wskaźnik określany w § 2 wynosi dla:

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej - 115%

2) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 70%

3) Przewodniczących stałych komisji rady - 70%

4) Zastępców przewodniczących komisji stałych - 65%

5) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 80%

6) Członkowie Komisji Rewizyjnej - 60%

7) Pozostali radni - 55%

§ 4. Wypłata zryczałtowanych miesięcznych diet następuje z dołu do 27 każdego miesiąca za miesiąc, 
w którym jest wypłacona dieta, w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5. Ustala się  zmniejszenie diet za nieobecność za poprzedni miesiąc:

1) na sesji rady - o 15%

2) na posiedzeniu komisji  - o 10%

§ 6. Zapis w § 5 nie dotyczy Sesji Nadzwyczajnej, posiedzenia komisji doraźnej oraz nieobecności radnego na 
sesji rady lub na posiedzeniu komisji spowodowaną delegowaniem radnego przez Przewodniczącego Rady do 
wykonywania innych zadań.

§ 7. Zwrot kosztów podróży służbowych poza obszar gminy dla radnych następuje na podstawie odrębnych 
przepisów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/297/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej 
w Krapkowicach

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 27 listopada 2014 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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