
Uchwała Nr VII/63/07
Rady Miejskiej w Rymanowie

        z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie zasad, na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie
przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Na  podstawie  art.  25  ust.  4  i  6  oraz  art.  8  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,poz.1591,  z  póż.  zmianami)  oraz 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  roku  w  sprawie  maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710)
Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a l a , co następuje :

       § 1

1.  Radni  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  otrzymują  miesięczne  diety  za  udział  w
pracach  Rady,  jej  komisji  oraz  za  prace  w  innych  instytucjach  samorządowych,  do
których zostali wybrani lub desygnowani,

2.  Miesięczna  dieta,  o  której  mowa  w  ust.  1  zawiera  w  sobie  także  zwrot  kosztów
przejazdu  środkami  komunikacji  zbiorowej  lub  własnymi  środkami  lokomocji  na
sesje  Rady  Miejskiej  i  posiedzenia  jej  komisji  odbywane  w  granicach  Gminy
Rymanów.

       § 2

1.  Podstawowa  wysokość  miesięcznej  diety  radnego  wynosi  20  % maksymalnej
wysokości  diety  przysługującej  radnemu  w  gminach,  o  których  mowa  w  §  3  pkt.2
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  r.  w  sprawie  maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy / Dz. U. Nr 61,póz. 710/.

2. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnych wysokość miesięcznej diety :

1/  przewodniczącego Rady Miejskiej  wynosi  85 % maksymalnej  wysokości diety,  o
której mowa w ust.1; 

2/  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  wynosi  30  % maksymalnej  wysokości
diety, o której mowa w ust. 1;

3/  przewodniczącego  stałej  lub  doraźnej  komisji  Rady  Miejskiej  wynosi  25  %
maksymalnej wysokości diety, o której mowa w ust. 1.

           § 3

W  przypadku  łączenia  dwóch  funkcji  w  Radzie  Miejskiej,  radnemu  wypłaca  się
wyższą z diet, przysługujących z tytułu pełnionych funkcji.

           § 4

1. Z diety miesięcznej radnego potrąca się :

a/ 10 % diety za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej,



b/  5 % diety za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji.

2. Łącznie potrącenia nie mogą przekraczać 50 % diety miesięcznej, określonej w §2.

3. Potrącenia  nie  dokonuje  się  tylko  w  przypadku,  gdy  nieobecność  jest
spowodowana uczestnictwem radnego w pracach innej komisji, które odbywają 
się
w tym samym czasie.

§ 5

1. Kwoty diet zaokrąglone do pełnych złotych wypłaca się w kasie Urzędu Gminy lub
przelewem  na  konto  bankowe  radnego  nie  później  niż  siódmego  dnia  następnego
miesiąca.

2.  Podstawą  wypłaty  diety  jest  dyspozycja  wypłaty  zaakceptowana  po  upływie
każdego  miesiąca  przez  przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  oparciu  o
dokumentację udziału radnych w pracach określonych w §1.

§ 6        

Niezależnie  od  diet  przewidzianych  w  niniejszej  uchwale,  radni  mają  prawo  do
zwrotu  kosztów  podróży  służbowej  odbytej  poza  miejscowość,  w  której  znajduje  się
siedziba  Rady  Miejskiej  na  polecenie  wyjazdu  służbowego  podpisane  przez
upoważnioną  osobę,  w  wysokości  i  na  zasadach  ustalonych  w  odrębnych
przepisach.

§ 7

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  i  Burmistrzowi
Gminy Rymanów.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr II /12/02 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 2002 roku 
w sprawie zasad, na podstawie, których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują 
diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.
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