UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 24 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.
Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7,8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednol.
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), § 3 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U. Nr 61 poz. 710) oraz §
5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz.
800 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet i kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 skreśla się ust.3, ust. 4 i ust. 5.
2. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: " Radnemu, któremu na jego wniosek przewodniczący rady miejskiej
wyraził zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym będącym własnością radnego,
przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg nastepujących stawek:
1) 0,37 zł za 1 km w przypadku samochodu o pojemnosci silnika do 900 cm3,
2) 0,60 zł za 1 km w przypadku samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm3.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W dniu .... marca 2011r. do Rady Miejskiej wpłynął egzemplarz skargi Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca
br. , skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze Wojewoda podnosi
zarzut niezgodności z prawem § 4 ust. 3,4 i 5 oraz § 6 uchwałyRady Miejskiej w Lądku-Zdroju Nr IV/16/10 z dnia
29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży radnych Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju. Wojewoda stwierdza, że zasady usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach
winny być ustalone w Statucie Gminy, nie zaś w uchwale o wysokości diet. Ponadto Wojewoda stwierdza, że
niezgodne z prawem jest udzielenie w paragrafie 6 swoistej subdelegacji burmistrzowi do ustalania wysokości
stawek za zwrot kosztów podróży slużbowej prywatnym samochodem. Wspomnieć wypada, że w terminie do 30
dni od daty doręczenia uchwały, Wojewoda wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia
niezgodności uchwały lub jej części z prawem. Po upływie tego terminu Wojewoda może złożyć skargę na
uchwałę do sądu administracyjnego.
Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie ona przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz
z wnioskiem o umorzenie postepowania, wobec jego bezprzedmiotowości.
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