
Uchwała Nr VIII(53) 2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Brzesko 
 
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
 
Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Brzesko przysługuje za udział w sesjach Rady Miejskiej dieta i zwrot kosztów 
podróży wypłacane łącznie w formie ryczałtu miesięcznego.  

§ 2 
 
 
1. Ryczałt, o którym mowa w paragrafie 1 przysługuje w pełnej wysokości za 
miesiąc, w którym przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej 
Gminy uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w danym miesiącu.  
2. Jeżeli przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy 
Brzesko nie uczestniczył w obradach sesji - wysokość ryczałtu obniża się 
proporcjonalnie, biorąc za podstawę obliczenia ryczałtu liczbę sesji. Wysokość 
ryczałtu proporcjonalnego za dany miesiąc ustala się, dzieląc ryczałt przez liczbę 
odbytych w danym miesiącu posiedzeń. Każda nieobecność na sesji powoduje 
stosowne obniżenie ryczałtu miesięcznego. 
3. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
sprawujących jednocześnie mandat radnego ryczałt, o którym mowa w § 1 nie 
przysługuje. 

§ 3 
 
 
1. Wysokość ryczałtu, o którym mowa w § 1, wynosi 220 zł.  
2. Podstawą wypłaty ryczałtu jest obecność na posiedzeniu Rady potwierdzona 
podpisem na liście obecności prowadzonej przez Biuro Rady Miejskiej.  
3. Ryczałt, o którym mowa w § 1 wypłacany jest w kasie Urzędu Miejskiego w 
Brzesku w dniach od 01 do 05 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub 
zostanie przekazany na konta osobiste.  
Wysokość ryczałtu zaokrągla się do pełnego złotego.  

§ 4 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 5 
 
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
01.06.2003 r.  
2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku.  



 
 


