UCHWAŁA NR XLIII/302/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
dla Radnych Rady Gminy Jabłonka
Działając na podstawie art. 25. ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Gminy Jabłonka uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się miesięczną dietę w formie ryczałtu w wysokości:
a) dla Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych),
b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jabłonka - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
2. Za każdą nieobecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na Sesji Rady Gminy
potrąca się 10% kwoty określonej w ust. 1.
3. Diety, o których mowa w ust. 1 lit. a i b wypłacane będą w terminie do dziesiątego dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 2.
1. Ustala się dla radnych diety w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za
każdorazowy udział w Sesji Rady Gminy lub w posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
2. Ustala się dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy diety w wysokości 400,00 zł
(słownie: czterysta złotych) za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji, której
przewodniczą.
§ 3.
1. Dieta określona w § 2 ust. 1 i ust. 2 nie przysługuje w razie nieobecności na Sesji Rady
Gminy lub posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
2. Wypłata diet, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 nastąpi w terminie 7 dni od daty Sesji
Rady Gminy lub posiedzenia Komisji Rady Gminy.
§ 4.
Podróże służbowe radnych rozliczane są na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800
z późn. zm.)

§ 5.
Ustala się za podstawę zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez radnych Gminy
Jabłonka pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Jabłonka stawki za 1 kilometr
wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U.
z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)
§ 6.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr X/57/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie
ustalenia zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy Jabłonka.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

