UCHWAŁA NR XLVI/276/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta Jedlina-Zdrój
Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 t.j), Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zryczałtowane miesięczne diety dla radnych pełniących funkcje:
1) Przewodniczącego Rady Miasta w wysokości - 1.300 złotych,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w wysokości - 1.200 złotych,
3) Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta w wysokości - 800 złotych,
4) Radnego w wysokości - 600 złotych.
2. Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.
§ 2. Podstawą wypłacenia diety jest obecność radnego na posiedzieniach Rady oraz Komisji - których jest
członkiem,potwierdzona na liście obecności.
§ 3. Diety wypłacane są do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który przysługują. Należne kwoty
z tytułu diet będą przekazywane na rachunki bankowe wskazane przez radnych.
§ 4. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w § 1 ust.1 ulega obniżeniu o 100 zł za każdą
nieobecność radnego na Sesji Rady, o 50 zł za nieobecność na posiedzeniu Komisji stałej, której jest członkiem.
§ 5. Radny, który odbył podróż w związku z wykonywaniem mandatu, otrzymuje zwrot kosztów poniesionych
z tego tytułu na podstawie polecenia służbowego (delegacji), na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 6. Traci moc uchwała Nr III/10/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia
zasad
wypłacania
diet
radnym
Rady
Miasta
Jedlina-Zdrój.
§ 7. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi
Miasta
Jedlina-Zdrój.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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ZASADNIENIE
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 t.j) na zasadach ustalonych przez Radę Miasta radnym przysługują diety. Przy ustalaniu wysokości
diet radnym bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Projekt określa zasady i wysokość diet
radnych, uwzględniając jednocześnie, by maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu
miesiąc nie przekraczała kwot określonych w art. 25 ust. 6-7 cytowanej wyżej ustawy.
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