Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
Rady Gminy Sławno
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.
594, 645, 1318, z 2014 poz. 379, 1072) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33,
poz. 280)
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się miesięczne diety radnych Rady Gminy Sławno w wysokości:
1) przewodniczący Rady Gminy Sławno

1300,00 zł

2) wiceprzewodniczący Rady Gminy Sławno

800,00 zł

3) przewodniczący stałej komisji Rady Gminy Sławno

750,00 zł

4) radny Rady Gminy Sławno, inny niż określony w pkt 1 - 3

650,00 zł

2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o:
1) 15% za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy Sławno,
2) 10% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Sławno.
3. Dieta nie ulega obniżeniu, jeżeli radny, o którym mowa w ust. 1, wykonywał w czasie nieobecności na sesji
Rady Gminy Sławno lub posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Sławno, inne obowiązki bezpośrednio związane
z wykonywaniem mandatu radnego, które uniemożliwiły mu obecność na sesji Rady Gminy Sławno lub
posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Sławno.
4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest
wysokość diety, dietę należną do wypłaty za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia danej
funkcji.
§ 2. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 3. Wskazuje się radnego Jana Franasa - wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sławno do określania
w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy Sławno, terminu i miejsca wykonywania przez przewodniczącego
Rady Gminy Sławno zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz miejscowość
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/66/04 Rady Gminy Sławno z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia
wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Sławno.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z moca obowiązujacą od 1 maja 2015 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.), radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych, a do kompetencji rady gminy
należy ustalenie ich wysokości i zasad, na podstawie których będą one wypłacane. Rada przy ustalaniu wysokości
diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego w radzie gminy.
Zwrot kosztów podróży służbowej regulowany jest przepisami rozporządzenia z dnia 31 lipca 2000 r. Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 z późn. zm.). Do kompetencji rady gminy należy
również wskazanie wiceprzewodniczącego rady właściwego do określania w stosunku do przewodniczącego rady,
terminu i miejsca wykonywania przez przewodniczącego rady zadania mającego bezpośredni związek
z wykonmywaniemmandatu oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
Projekt uchwały w przedmiocie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych ma na celu dostosowanie
obowiązującychdo tej pory regulacji w tym zakresie do przepisów powszechnie obowiązujących.
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