Uchwa a Nr 17/14
Rady Gminy Opatówek
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysoko$ci diet oraz zwrotu kosztów podró%y
s u%bowych dla radnych Gminy Opatówek
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), § 3 pkt 3 rozporz dzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysoko+ci diet
przys,uguj cych radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61, poz.710 ) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3
rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn1trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania nale4no+ci z tytu,u zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych
radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) - Rada Gminy Opatówek uchwala, co
nast1puje:
§ 1. 1.Ustala si1 dla radnych Gminy Opatówek nast1puj ce miesi1czne diety:
1) dla Przewodnicz cego Rady w wysoko+ci 75% kwoty bazowej,
okre+lonej w ustawie bud4etowej dla osób zajmuj cych kierownicze
stanowiska pa;stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23
grudnia 1999 roku o kszta,towaniu wynagrodze; w pa;stwowej sferze
bud4etowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 79,
poz. 431 ze zm.), zwanej dalej "kwot bazow ",
2) dla wiceprzewodnicz cych Rady w wysoko+ci 34 % kwot bazowej,
3) dla przewodnicz cych sta,ych komisji Rady w wysoko+ci 14%kwoty
bazowej,
4) dla zast1pców przewodnicz cych sta,ych komisji Rady w wysoko+ci
13% kwoty bazowej,
5) dla radnych b1d cych cz,onkami jednej komisji Rady w wysoko+ci
12%kwoty bazowej,
6) dla radnych b1d cych cz,onkami dwóch i wi1cej komisji Rady w
wysoko+ci 16%kwoty bazowej,
7) dla przewodnicz cych sta,ych komisji Rady b1d cych jednocze+nie
cz,onkami jednej lub wi1cej komisji Rady w wysoko+ci 22%kwoty
bazowej,
8) dla zast1pców przewodnicz cych sta,ych komisji Rady b1d cych
jednocze+nie cz,onkami jednej lub wi1cej komisji Rady w wysoko+ci
19%kwoty bazowej,
9) dla radnych nieb1d cych cz,onkami 4adnej sta,ej komisji Rady
w wysoko+ci 8%kwoty bazowej.
2. Radnym przys,uguje dieta tylko z jednego tytu,u wymienionego w ust.1 pkt 19.
§ 2. 1.Za nieobecno+? na posiedzeniach organu gminy oraz komisji sta,ych, których
radny jest cz,onkiem potr ca si1 % diety wyliczony wg wzoru:
ilo+? nieobecno+ci na posiedzeniach x 100 = % diety do potr cenia
ilo+? posiedze; ogó,em

2. Maksymalna wysoko+? potr ce; nie mo4e przekroczy? 70% wysoko+ci diety.
3. Nie dokonuje si1 potr ce; wymienionych w § 2 ust. 1 z tytu,u
usprawiedliwionej nieobecno+ci chorob , szczególnymi przypadkami losowymi
lub spowodowanych wykonywaniem innych czynno+ci zwi zanych z
pe,nieniem mandatu radnego.
§ 3.Wyp,aty diet za dany miesi c dokonuje si1 do 15 dnia nast1pnego miesi ca.
§ 4. 1. Radnym Gminy Opatówek przys,uguje zwrot kosztów podró4y s,u4bowych.
2. Sposób ustalania nale4no+ci przys,uguj cych radnym Gminy Opatówek ztytu,u
podró4y s,u4bowych okre+la rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn1trznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia nale4no+ci z
tytu,u zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz.
800 ze zm.).
§ 5. Do dokonywania czynno+ci okre+lonych w § 2 ust. 1 rozporz dzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 2, w stosunku do Przewodnicz cego Rady Gminy Opatówek
wskazuje si1 Wiceprzewodnicz cego Rady Gminy Opatówek - radnego Wojciecha
Pokojowego.
§ 6. Ustala si1 za podstaw1 zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych odbywanych przez
radnych Gminy Opatówek pojazdem samochodowym nieb1d cym w,asno+ci Gminy
Opatówek - stawki za 1 kilometr wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów u4ywania do celów s,u4bowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nieb1d cych w,asno+ci pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze
zm.).
§ 7. Wykonanie uchwa,y powierza si1 Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 8. Trac moc: Uchwa,a Nr 12/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006
roku w sprawie ustalenia wysoko+ci diet oraz zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych
dla radnych Gminy Opatówek oraz Uchwa,a Nr 13/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w
sprawie zmiany uchwa,y Nr 12/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 r. w
sprawie ustalenia wysoko+ci diet oraz zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych dla
radnych Gminy Opatówek.
§ 9. Uchwa,a wchodzi w 4ycie z dniem podj1cia.

UZASADNIENIE
do Uchwa y Nr 17/14
Rady Gminy Opatówek
z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysoko$ci diet oraz zwrotu kosztów podró%y
s u%bowych dla radnych Gminy Opatówek
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) na zasadach ustalonych przez rad1
gminy radnemu przys,uguj diety oraz zwrot kosztów podró4y s,u4bowych.
Wysoko+? diet przys,uguj cych radnemu nie mo4e przekroczy? w ci gu
miesi ca , cznie pó,torakrotno+ci kwoty bazowej okre+lonej w ustawie bud4etowej
dla osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa;stwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta,towaniu wynagrodze; w pa;stwowej sferze
bud4etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 431 ze
zm.).
Rada Ministrów w rozporz dzeniu z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysoko+ci diet przys,uguj cych radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr
61, poz. 710) okre+li,a maksymaln wysoko+? diet przys,uguj cych radnemu w ci gu
miesi ca, zró4nicowanych ze wzgl1du na liczb1 mieszka;ców gminy; w gminach
poni4ej 15 tys. mieszka;ców 50% maksymalnej wysoko+ci diety.
Przy ustalaniu diet rada gminy bierze pod uwag1 funkcje pe,nione przez radnego.
Paragraf 2 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn1trznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale4no+ci z tytu,u zwrotu
kosztów podró4y s,u4bowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.)
stanowi, 4e rada gminy wskazuje wiceprzewodnicz cego
rady, który wobec
przewodnicz cego rady okre+la? b1dzie w poleceniu wyjazdu s,u4bowego termin,
miejsce, cel oraz miejscowo+? rozpocz1cia i zako;czenia podró4y s,u4bowej.
Ponadto rada gminy jest w,adna do okre+lenia - na podstawie rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów u4ywania do celów s,u4bowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nieb1d cych w,asno+ci pracodawcy ( Dz. U.
Nr 27, poz. 271 ze zm.)- podstawy zwrotu kosztów podró4y s,u4bowych odbywanych
przez radnych Gminy Opatówek pojazdem samochodowym nieb1d cym w,asno+ci
Gminy.
W zwi zku z powy4szym podj1cie niniejszej uchwa,y jest uzasadnione.

