Projekt
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 6
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 14 grudnia 2010 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 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm: Dz.U. z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,nr 113,poz.984,Nr
153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,Dz.U. z 2003r. Nr 80 ,poz.717,Nr 162,poz.1568,dz.U. z 2004r. Nr 102,
poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759,Dz.U. z 2005 r. nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,Dz.U.
z 2006r. Nr 17,poz.28,Nr 175,poz.1457,Nr 181, poz.1337,Dz.U. z 2007r. Nr 48,poz.327,Nr 138,
poz.974,Nr 173,poz.1218,Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458,Dz.U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 ,Nr 157,poz.1241,Dz.U.z 2010 r. Nr 28,poz.1423i poz.146 oraz Nr 106,poz.675 ) oraz parag.3
pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61,poz.710) uchwala się ,co nastepuje :
§ 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 od minimalnego
wynagrodzenia
§ 3. Wskaźnik określany w parag.2 wynosi dla : 1. Przewodniczącego Rady Miejskiej - 140%,
2.Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - 75%3.Przewodniczących stałych komisji rady -75% ,
4.Zastępców przewodniczących komisji stałych - 70%, 5.Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 80%, 6. Zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -70%, 7.Członkowie Komisji Rewizyjnej 65%, 8.Pozostali radni -60 % .
§ 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 nieobecności za poprzedni miesiąc: a) na jednej sesji rady o 15% , przez okres do najbliższej sesji ,b) na jednym posiedzeniu komisji - o 10% ,przez okres do
najbliższej komisji
§ 6. Zapis w parag.5 nie dotyczy Sesji Nadzwyczajnej
§ 7. Zwrot kosztów podróży służbowych poza obszar gminy dla radnych następuje na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 02 grudnia 2010r.
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