Uchwała Nr II/5/2018

:

Rady Miejskiej Będzina
dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia wysokości diet

i

zwrotu kosztów podroży służbowych dla

radnych Rady Miejskiej Będzina.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi
zmianami) w związku z 5 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r.
Nr 61, poz. 710) oraz 5 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i
Administracji z dnia 31 lipca 2000 r, w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 roku, Nr 66, poz. 800
z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
@

1. 1.

Będzina:

Ustala się następujące wysokości miesięcznych diet radnych Rady Miejskiej

1) przewodniczący Rady Miejskiej — 75% maksymalnej wysokości diety;
2) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej — 70% maksymalnej wysokości diety;
3) przewodniczący komisji stalej lub doraźnej Rady Miejskiej — 70% maksymalnej
wysokości diety;
4) wiceprzewodniczący komisji stalej lub doraźnej Rady Miejskiej — 85% maksymalnej
wysokości diety;
5) radny Rady Miejskiej — 50 % maksymalnej wysokości diety.
2. W przypadku jednoczesnego pełnienia przez radnego więcej niż jednej funkcji, od której
uzależniona jest wysokość diety, radnemu przysluguje jedna dieta w wysokości właściwej
dla funkcji, z którą związana jest wyższa dieta.
3. Za niepełny miesiąc wykonywania mandatu radnemu należna jest dieta w wysokości
proporcjonalnej do liczby dni wykonywania mandatu w tym miesiącu.
4. Za miesiąc, w którym doszło do zmiany funkcji pełnionej przez radnego, od której
uzależniona jest wysokość diety, wysokość diety radnego ustala się proporcjonalnie)
uwzględniając liczbę dni pełnienia danej z funkcji przez radnego oraz stawki określone
w ust. 1.
5. Dieta za dany miesiąc jest płatna w terminie do 10-90 dnia
następnego miesiąca

na rachunek bankowy wskazany przez radnego.
2.

Termin

miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia
zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej
Będzina określa Wiceprzewodniczący Rady.
2. W przypadku przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym
własnością gminy radnemu przysluguje zwrot kosztów przejazdu wedlug następujących
stawek za jeden kilometr przebiegu:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cms - 0,8358 zł;
2) dla motocykla 0,2302 zł;
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.
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5 3. Traci moc uchwała Nr XiX/150/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia

wysokości diet zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej Będzina.
i

5 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
5 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z artykułem 25 ust. 4, 6-8 oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity — Dz. U, z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi
zmianami) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz
zwrot kosztów podroży służbowych.
Niniejsza uchwala w sposób jednolity określa maksymalną miesięczną wysokość diety,
podstawę jej wypłaty jak również przysługujący radnym zwrot kosztów podroży
służbowych związanych z wykonywaniem mandatu w części dotyczącej wykorzystania
samochodu prywatnego.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

