UCHWAŁA NR III/7/2014
Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala,
co następuje:

§1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących Radzie Gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710).
§2. 1. Ustala się dla radnych miesięczną, zryczałtowaną dietę za udział
w pracach Rady Miejskiej oraz jej organach w wysokości:
1). Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
900 zł,
2). Przewodniczący Komisji:
- ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych
700 zł,
- ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 700 zł,
- ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej 700 zł,
- Rewizyjnej
800 zł,
3). Członkowie Komisji:
- ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych
600 zł,
- ds. Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
600 zł,
- ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej
600 zł,
- Rewizyjnej
700 zł.
Radnym przysługuje jedna dieta zryczałtowana w najwyższej wysokości zgodnie
z uregulowaniami niniejszej Uchwały.
2. W związku z podróżami służbowymi wynikającymi z wykonywania
czynności związanych z pracą Rady, radnym przysługuje dieta, zwrot kosztów
podróży i noclegów na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
(Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

3. Polecenie wyjazdu służbowego wydaje Przewodniczący Rady w stosunku do
członków Rady, natomiast w stosunku do Przewodniczącego Rady
Wiceprzewodniczący Rady.
§3. 1. Za każdą nieobecność radny traci prawo do części diety w następujących
wysokościach:
a/ za nieobecność na Sesji Rady Miejskiej
- 10%
b/ za nieobecność na posiedzeniu Komisji
- 10%
Podstawę zmniejszenia diety stanowi brak obecności na Sesji, posiedzeniu Komisji
oraz fakt opuszczenia posiedzenia w trakcie obrad bez usprawiedliwienia.
2. Dieta jest wypłacana w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto
bankowe wskazane przez radnego w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na
podstawie list sporządzonych przez biuro rady w oparciu o listy obecności.
3. Łączna wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca nie może
przekroczyć maksymalnej wysokości diet określonej w obowiązujących przepisach.
§4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji
oraz upływu kadencji Rady, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety
proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
§5. Traci moc Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia
6 grudnia 2010 r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
§6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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