
Uchwala Nr 11/11/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
Przewodniczącego Rady i radnych Rady Gminy w Baćkowicach.

Na podstawie art.25 ustA, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 20 J 3, poz.594 z późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

~ 1
I. Ustala się wysokość miesięcznej diety zryczałtowanej przysługującej radnemu w zależności
od pełnionej funkcji:

l) Przewodniczący Rady Gminy
2) Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3) Radni

- l.l50,00 zł
600,00 zł
400,00 zł

2. Diety ustalone w ust. l obejmują koszty przejazdu na terenie Gminy.
3. Radny może pobierać dietę wyłącznie z tytułu jednej funkcji pełnionej w Radzie Gminy.

~2
l. Dowodem potwierdzającym obecność radnego na sesji Rady Gminy lub komisji Rady jest
podpis na liście obecności.

2. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji do której został powołany dokonuje
się potrącenia w wysokości 100,00 zł za każdą nieobecność.

~3
l. Zwrot kosztów podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady i radnych określa
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 z późnozm.).

2. Termin i miejsce wykonywania zadania przez radnego, oraz mleJscowosc rozpoczęcia
i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady w poleceniu wyjazdu
służbowego.

3. Czynności o których mowa w ust.2, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje
Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

~4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.



Tracą moc:
I) uchwała nr VIIl/39/07Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży Przewodniczącego Rady i radnych.

2) uchwała nr X/50/1IRady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży Przewodniczącego Rady i radnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.
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