
UCHWAŁA NR XXXIII/227/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
r. poz. 446 j.t.) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. nr 61 poz. 710) oraz rozporządzenia 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. nr 66 poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w związku z pełnieniem przez nich mandatu radnego oraz 
funkcji w Radzie Miejskiej przysługują diety w formie miesięcznego ryczałtu.

2. Podstawę ustalania wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet stanowi kwota bazowa określona 
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 o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. u. nr 110 poz. 1255 ze zm.).

§ 2. 1. Miesięczne zryczałtowane diety ustala się przy zastosowaniu mnożnika miesięcznego do kwoty 
bazowej, o której mowa w § 1 ust. 2 w sposób następujący:

1) dla Przewodniczącego Rady – mnożnik 0,7997

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady – mnożnik 0,568

3) dla radnych pełniących funkcję Przewodniczącego Komisji stałej lub doraźnej – mnożnik 0,518

4) dla radnych pełniących funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji stałej lub doraźnej – mnożnik 0,444

5) dla pozostałych radnych niepełniących funkcji wymienionych w punktach 1-4 – mnożnik 0,3945

2. W przypadku sprawowania przez radnego kilku funkcji w organach gminy przysługuje jedna – wyższa dieta.

3. Wysokość diety w miesiącu, w którym kończy się kadencja rady i rozpoczyna nowa kadencja rady nalicza 
się proporcjonalnie do ilości dni trwania kadencji w tym miesiącu.

§ 3. Członkowie komisji doraźnych otrzymują dietę z udział w posiedzeniach komisji stosując mnożnik 0,05 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 z zastrzeżeniem, że za jeden dzień może być wypłacona jedna dieta.

§ 4. 1. Radnym diety wypłaca się miesięcznie z dołu, najpóźniej w 5 dniu następnego miesiąca.

2. Diety, o których mowa w § 2 zaokrągla się w górę, do pełnych złotych.

§ 5. 1. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. nr 66 poz. 800 ze zm.).

2. Polecenie wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej podpisuje Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej.

3. Przewodniczący Rady Miejskiej może zezwolić radnemu na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym nie będącym własnością gminy wg maksymalnych stawek za 1 km przebiegu wskazanych na 
podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania 
i zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie 
będących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27 poz. 271 ze zm.).

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXX/214/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 
wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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