
..'!,Ą GMlN f
W CZFJRMINI!]
39'304 Ozernrin
woi p!aknrt,,.r,

UCIIWAŁA NR xxl l12a/20l6
RADY GMII{Y W CZERMINTE

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości dieĘ prżf,slugującej radnym, przewodniczącemu Rady
Gminy oraz zasad zwrotu kosztów podróżł slużbowych radnych Gminy
Czermin

Na podstawie axt. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gmirrrrym
(tj' Dz. U. z 2016l, poz.446 z późn. ni.) ofuz $ 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000 I' w sprawie maksymalnej wysokości die1 przysługujących radnemu grniny
(Dz. U. z 2000 I. NI 61 poz. 710) Rada Gminy w Czermnie uchwalą co następuje:

$ 1' Ustala dla Przewodnicącęgo Rady Gminy w Czerminie miesięczną dietę
w wysokości 1 000'00 zl.

$2. Pozostab.rn ladnym Rady Gminy ustala się di€tę w qysokości 20o,o0zr. za ldzial.
- w Sesji Rady Gminy
- w posiedzeniach Komisji stałęj lub doraźnej, do której jest powołany,
- w posiedzeńach Komisji, na które jako Wice Przewodniczący Rady Gminy lub

Przewodniczący innej Komisji został zaproszony do udziału przez Pruewodticzącego
Komisji w ramach przygotowania obrad sesji Rady Gminy.

s3.1.Radnemu przysługuje dieta w wysokości okęślonęj w $ 2 za kazdy &ień, w którym brał
udział w posiedzeniach w}'rnienionych w s 2.

' 2.W razie zbiegLlposiędzeń w tym samym dniu, radny otąmuje tylko jedną dietę bez
względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

$4. l.Naleźności z łtułu zwlotu poniesionych kosztów po&ół sfużbowej przysługują
radnernu na zasadach okeślonych w rozporządzeniu Ministra Spraw wę nętrznych i
Admiństracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z Ę'tufu
zwrotu kosztów podlóżry sfużborłych radnym gniny ( Dz' U. NI 66, poz' 800 z późn.
zm.).

2. w s},tuacji wyrazeniazgody ptzezPrzelłodniczącego Rady Gminy na przejazd w
podróŹy służbowej pojazdem niebędącyn własnością grrriny, radnemu pżysfuguje zwlot
kosztów przejazdu wędług maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu na
podstawię przępisów rozporządzenia Ministra Inaaffukfury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie waruŃów ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosŻów uż}Ąvania do
celów sfużbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. NI 27, póz.27I zpóźn zn.)'

$5. Traci moc uchwała Nr xxvv 14012013 Rady Gminy w Czermnię z dniazlmarca20731.
w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej radnym, przewodniczącemu Rady
Gminy oraz zasad zwrotu kosŹów po&óży służbowych Ędnych Gminy Czermin '

$ 6 .Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia"


