
Uchwała Nr xxvl / l40 /2013
Rady Gminy w Czermnie
z dnia2l narca2013 r.

w spmwie ustalenia wysokości diety przysługującęj radn}łn, przewodniczącemu Rady
Gminy oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Czermin

Na podstawie art. 25 ust. 4' 6 i 8 ustawy z dnia 8 malca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 200l r. Nr l42 poz.l591 z pozn.' zmianami) oraz $ 3 ust' 3 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz- U. z 2000 r. Nr 6l poz. 710) Rada Gminy w Czermnie uchwala, co
następuje:

s l. Ustala dla PrŻęwodniczącego Rady Gminy w Czerminie nriesięczną dietę
w wysokości 690 zl.

$2. Pozostałym radnym Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 138,00zl. za udział:
- w Sesji Rady Gminy
- w posiedzeniach Komisji staĘ lub doraŹnej, do której jęst powołany,
- w posiedzeniach Komisji' na które jako wice Przewodniczący Rady Gminy lub

Przewodniczący innej Komisji został Żaproszony do udziału przez Przewodniczącego
Komisji w mmach przygotowania obrad sesji Rady Gminy.

$3.l.Radnemu przysługuje dięta w wysokości określonej w $ 2 za kazdy dzięń' W którym brał
udział w posiedzeniach wymienionych w $ 2.

. 2.W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylkojednądietę bez
względu na to w iIu posiedzeniach uczestnicŻył'

s4. l.Nalężności z t}tulu zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowej przysfugują
radnęmu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra spraw w€mętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w spmwie sposobu ustalenią należności z t}'tułu
zwTotu kosztów podróźy służbowych radnym gminy ( Dz. U. Nr 66, poz.800 zpóźn.
zm.).

2. w sytuacji wyrżęnia zgody przezPrzewodniczącego Rady Gminy na przejazd w
podróży słuŹbowęj pojazdem niębędącrn własnością gminy, radnemu przysługuje zwot
kosztów przejazdu według maksymalnych stawek zajeden kilometr przebiegu na
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra lnfrast.uktury z dnia 25 marcaŻ002 r. w
sprawie waruŃów ustalania oraz sposobu dokonywania zwlotu kosztów używania do
celów słuŹbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz.U ' z 2 002 r. Nr 27 

' 
póz. 27 | Ż póżn. zrn.) '

$5. Traci moc uchwała Nr X)V96l2004 Rady Gminy w CŻermnię z dnia 28 lipca 2004r. w
sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej mdnemu oraz Uchwala Nr ll/l l/94 Rady
Gminy z dnia 23 lipca 1994 r' w sprawie miesięcznego świadczenia pieniężnego z t}łułu
diety przysługującego Przewodnicącemu Rady Gminy.

$ o.wykonanie uchwały powięrŻa się wójtowi Gminy w czermnie.

$ 7'Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"


