UCHWAŁA NR XXXI/213/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity .
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 2000 r. w sprawie sposobu
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr66 poz. 800 ze
zmianami) , Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dietę przysługującą radnym ustala się w formie ryczałtu i wypłaca się za dany miesiąc do 10-tego dnia
kalendarzowego następnego miesiąca w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy wskazany przez radnego .
2. Radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na ilość funkcji, jakie pełni w radzie miejskiej. W przypadku
zbiegu funkcji przysługuje dieta w wyższej wysokości
3. Wysokość diet radnych jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Miejskiej.
§ 2. Podstawą wymiaru ustalenia wysokości diety radnego jest maksymalna wysokość diety przysługująca
radnemu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 3. 1. Radnemu przysługuje miesięczna dieta w wysokości:
a) przewodniczącemu rady miejskiej 100% podstawy wymiaru
b) wiceprzewodniczącemu rady miejskiej 80% podstawy wymiaru c/przewodniczącemu komisji rewizyjnej rady
miejskiej 80 % podstawy wymiaru
c) przewodniczącym komisji społecznej , uzdrowiskowej i gospodarczej rady miejskiej 75% podstawy wymiaru
d) wiceprzewodniczącemu komisji rady miejskiej 70 % podstawy wymiaru
e) pozostałym radnym 65% podstawy wymiaru
2. Kwoty stanowiące równowartość wysokości diet określonych w ust. 1 zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego obniża się o:
a) 30 % za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji rady miejskiej, posiedzeniu komisji lub pracy zespołu
kontrolnego, którego jest członkiem
b) 100% w miesiącu, w którym nie zwołano sesji ani żadnego posiedzenia komisji.
2. Zasady potrąceń diet określone w ust.1 nie dotyczą przewodniczącego rady miejskiej.
3. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje przewodniczący rady miejskiej bądź komisji w formie pisemnej,
poprzez dokonanie adnotacji na liście obecności .
4. W miesiącu, w którym radny uczestniczył przynajmniej łącznie w 3 posiedzeniach: sesji, komisji, zespołów
kontrolnych tych komisji, których jest członkiem, potrąceń za nieobecności na kolejnych posiedzeniach nie stosuje
się
5. W miesiącach, w których przypada początek lub koniec kadencji rady miejskiej, dieta przysługuje
proporcjonalnie za okres od złożenia ślubowania przez radnego, oraz do końca kadencji
§ 5. Potwierdzeniem obecności radnego na posiedzeniach sesji i komisji jest podpis na liście obecności. Brak
podpisu na liście jest podstawą do zastosowania potrąceń, o których mowa w § 4 ust.1.
§ 6. 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
następujących stawek:
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1) 0,52 zł za 1 km w przypadku samochodu o pojemności silnika do 900 cm3,
2) 0,83 zł za 1 km w przypadku samochodu o pojemności silnika powyżek 900 cm3
§ 7. Traci moc uchwała NR IV/16/10 Rady Miejskiej w Lądku -Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie
ustalenia diet oraz zasad rozliczania kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Lądku - Zdroju 3 zł
za 1 km w przypadku samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm3.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet radnych od dnia 1 lutego 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskej
Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany nie pociągają za sobą żadnych skutków finansowych w stosunku do zaplanowanych
w budżecie Gminy na 2013 r. kwot przeznaczonych na wyplatę diet radnych. Proponowane zmiany dostosowują
również zasady wypłaty i potrąceń do obowiązującego obecnie Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miejskej
Lądka-Zdroju
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