Uchwała Nr VIII(52) 2003 Rady Miejskiej w Brzesku
w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w
Brzesku
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy (Dz.U. Nr
61, poz. 710) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:
§1

Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, wysokość diet dla radnych Rady Miejskiej w
Brzesku w postaci ryczałtu miesięcznego, zróżnicowaną w zależności od funkcji
pełnionej przez radnego:
1. dla Przewodniczącego Rady Miejskiej dieta w wysokości 1.800 zł.
2. dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji
Rady Miejskiej dieta w wysokości 850 zł., a jeśli pełnią jednocześnie funkcję
przewodniczącego organu jednostki pomocniczej , dieta wynosi 1070 zł.
3. dla radnych ,którzy jednocześnie pełnią funkcje Przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej dieta wynosi 870 zł.
4. dla radnych nie pełniących żadnej z w/w funkcji dieta w wysokości 650 zł.
§2

1. Diety, o których mowa w paragrafie 1 pkt 2 i 3 przysługują w pełnej
wysokości radnemu, który w danym miesiącu uczestniczył w sesji Rady Miejskiej
i we wszystkich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, których jest członkiem.
2. Jeżeli radny nie uczestniczył w obradach sesji lub w posiedzeniach komisji wysokość diety obniża się proporcjonalnie, biorąc za podstawę obliczenia diety
liczbę sesji lub posiedzeń komisji w danym miesiącu. Wysokość diety
proporcjonalnej za dany miesiąc ustala się, dzieląc dietę przez liczbę odbytych w
danym miesiącu posiedzeń. Każda nieobecność na sesji lub na posiedzeniu
Komisji powoduje stosowne obniżenie diety miesięcznej.
3. Jeżeli w danym miesiącu nie było ani sesji, ani posiedzeń Komisji - dieta nie
przysługuje. Zastrzeżenie to nie dotyczy Przewodniczącego Rady.
§3

Podstawą wypłaty diet, o których mowa w paragrafach poprzedzających, jest
obecność na posiedzeniu sesji Rady lub komisji Rady, potwierdzona podpisem
na liście obecności prowadzonej przez Biuro Rady Miejskiej.
§4

Diety, o których mowa w paragrafie 1 wypłacane są w kasie Urzędu Miejskiego
w Brzesku w dniach od 01 do 05 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni lub
przelewem na wskazany rachunek bankowy.
§5

Traci moc uchwała Nr XIV/174/2000 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 lutego
2000 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży
dla radnych, członków komisji spoza Rady i dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych.
§6

1. Zasady przyznawania zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
określa rozporządzenie 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).
2. Czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, w
stosunku do przewodniczącego Rady dokonuje wiceprzewodniczący Pan Tadeusz
Pasierb.
§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1
czerwca 2003 r.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Brzesku.

