Uchwała Nr III / 12 / 1990
Rady Gminy w Luzinie
z dnia 20 czerwca 1990 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych

Na podstawie art. 14; art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 20 ust. 1; art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o sporządzeniu terytorialnym (Dz. U. nr 16, poz. 95) oraz w związku § 3 ust. 2
uchwały nr 25 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. w sprawie diet i innych naleŜności z tytułu
podróŜy słuŜbowych na obszarze kraju ( M P nr 4, poz. 44 z dnia 24 lutego 1989 r. oraz w związku
§ 1 ust. 1, 3, 4, § 2 ust. 1 i 2, § 3 ust. 2; § 4; § 5 Uchwały nr 161 Rady Państwa z dnia 29 czerwca
1988 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w
posiedzeniach rady narodowej jej prezydium i komisji (MP nr 19, poz.161 z dnia 09 lipca 1988 r.)

Rada Gminy w Luzinie
uchwala, co następuje:

§1

Ustala diety dla radnych za udział w posiedzeniach:
1. Sesji Rady, której jest członkiem,
2. Prezydium rady, jeŜeli wchodzi w jego skład lub uczestniczy w posiedzeniu na zaproszenie,
3. Stałej komisji, do której został powołany oraz w posiedzeniu podkomisji lub zespołu
wyłonionych ze składu komisji,
4. Niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę do spraw o charakterze
doraźnym lub do zbadania określonych spraw.

§2

Radny otrzymuje diety za kaŜdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1.

§3

W razie posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę, bez względu na to w ilu
posiedzeniach uczestniczył.

§4

Dla radnego Rady stopnia podstawowego ustala się wysokość diety 200 % pełnej diety
przysługującej pracownikowi z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju.

§5

Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności, prowadzonej przez
stanowisko pracy do obsługi Rady.

§6

Wydatki z tytułu diet dla radnych realizowane są z budŜetu Rady przez jej organ wykonawczy
i zarządzający.

§7

Dieta wynosi za dobę podróŜy słuŜbowej 7% najniŜszego wynagrodzenia w uspołecznionych
zakładach pracy, określonego przez Radę Ministrów.

§8

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

