Uchwała Nr IV /17/ 2010
Rady Gminy Luzino
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej.

Na podstawie art.25 ust.4, ust.6, ust.7, ust.8 i ust.10, art.37b ust.1 i ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.
Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z
2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180
poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146,
Nr 106 poz.675)

Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się diety dla:
1) radnych za udział:
a) w sesjach Rady Gminy, z wyjątkiem sesji o charakterze uroczystym, bądź
zwołanych na okoliczność szczególnych wydarzeń,
b) w posiedzeniach komisji Rady Gminy, w skład której wchodzą, podkomisji lub
zespołu powołanego przez Radę Gminy do spraw o charakterze doraźnym, bądź do
zbadania określonej sprawy,
c) w naradach i zebraniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy,
w których udział jest nieodzowny,
2) sołtysów za udział:
a) w sesjach Rady Gminy, jeŜeli uczestniczą na zaproszenie Przewodniczącego Rady
Gminy, z wyjątkiem sesji o charakterze uroczystym, bądź zwołanych na
okoliczność szczególnych wydarzeń,
b) w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeŜeli uczestniczą na zaproszenie
Przewodniczącego Komisji,
c) w naradach i innych zebraniach organizowanych przez Wójta Gminy, w których
udział jest nieodzowny.
2. Dietę otrzymuje się za kaŜdy dzień, w którym uczestniczy się w posiedzeniach
wymienionych w § 1 ust.1, z wyłączeniem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady, którzy otrzymują dietę w formie ryczałtu miesięcznego.
3. W razie zbiegu posiedzeń, w tym samym dniu otrzymuje się tylko jedną dietę, bez
względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczy się.
§2
1. Wysokość diety wynosi:
1) radnego 8% półtorakrotności,
2) sołtysa 7% półtorakrotności,

kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej.
2. Dieta, o której mowa w § 2 ust.1 ulega zwiększeniu w związku z pełnieniem funkcji:
1) Przewodniczącego Rady Gminy o 42% półtorakrotności,
2) Wiceprzewodniczącego Rady o 25% półtorakrotności,
3) Przewodniczącego Komisji Rady o 2,5% półtorakrotności,
4) Wiceprzewodniczącego Komisji, w sytuacji kiedy zastępuje Przewodniczącego
Komisji na posiedzeniach komisji, obradach rady gminy i spotkaniach
organizowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy z przewodniczącymi komisji,
o 2,5% półtorakrotności,
kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej.
3. Przewodniczącemu Komisji Rady dieta w wysokości, o której mowa w ust.2 pkt 3
przysługuje równieŜ za udział w sesji oraz w spotkaniach organizowanych przez
Przewodniczącego Rady Gminy z przewodniczącymi komisji.
§3
1. Diety nie przysługują, jeŜeli radny opuścił posiedzenie, bez usprawiedliwienia przyjętego
przez Przewodniczącego Rady Gminy, bądź Przewodniczącego Komisji Rady, a takŜe
wówczas gdy radny nie bierze udziału w co najmniej połowie czasu trwania posiedzenia.
2. Zapisy ust.1 §3 mają równieŜ zastosowanie do sołtysów, otrzymujących dietę za udział w
sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy.
3. Zapisy ust.1 §3 nie mają zastosowania do radnych pełniących funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
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§4
Ustala się termin wypłaty do 10 dnia kaŜdego miesiąca, po miesiącu, w którym radny
pełnił swoje obowiązki, a w przypadku, gdy dzień ten, jest dniem wolnym od pracy, w
następnym dniu pracy. Wypłata następuje w formie ustalonej przez Referat Finansowy
Urzędu Gminy Luzino i radnego.
Kwoty diet ustalone w sposób wskazany w § 2 ust. 1 i 2 podlegają zaokrągleniu do
pełnych złotych w górę, z tym Ŝe nie mogą one przekroczyć maksymalnej wysokości diet,
określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
Podstawą do wypłacenia diety jest złoŜenie podpisu na liście obecności prowadzonej
przez stanowisko obsługi Rady Gminy i jej komisji.
Nowa wysokość diety obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu
opublikowania ustawy budŜetowej na dany rok.

§5
Radny, sołtys moŜe złoŜyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o
przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel.
§6
1. Zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej przysługuje radnemu w związku z wykonywaniem
przez niego zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu,
określonych przez Przewodniczącego Rady Gminy, poza miejscowością, w której
znajduje się siedziba rady.

2. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym
niebędącym własnością gminy, w ramach podróŜy słuŜbowej mającej bezpośredni
związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych
jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu, wydanym
na podstawie art.34a ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym.
3. Zasady zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu
zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych gminy.
4. Zwrot kosztów podróŜy słuŜbowej przysługuje sołtysom za udział w szkoleniach, jeŜeli
zostaje desygnowany przez Wójta Gminy. Przy rozliczaniu kosztów podróŜy słuŜbowych
obowiązują zasady określone w ust.2 i 3 §6.
§7
Traci moc Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 roku w
sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej
§8
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Genowefa Kasprzyk

