Uchwala Nr W14/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 28 listopada 2002 roku

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Regnów

Na podstawie art.25 ustA ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (Dz.u.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984 i Nr 153, poz. 1271) oraz § 3 pkt 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokosci diet przyslugujacych radnemu gminy
(Dz.U.Nr 61, poz.71O)Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l.
l. Ustala sie miesiecma diete dla Przewodniczacego Rady Gminy w wysokosci
420,00 zl. bez prawa pobierania odrebnej diety za udzial w posiedzeniach organów
gmmy.
2. Za nieusprawiedliwiona nieobecnosc Przewodniczacego na Sesji Rady Gminy
obniza sie diete o 10% diety miesiecmej ustalonej w ust. l.
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§ 2.
Ustala sie diete dla Wiceprzewodniczacych Rady Gminy w wysokosci 140,00 zl. za
kazdy udzial w sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji stalych i doraznych
powolanych przez Rade Gminy odrebna uchwala.
Ustala sie diety dla radnych w wysokosci 70,00 zl. za kazdy udzial w sesji Rady
Gminy oraz posiedzeniach komisji stalych i doraznych powolanych przez Rade
Gminy odrebna uchwala.
Dla Przewodniczacych komisji stalych Rady Gminy za kazdy udzial w posiedzeniu
komisji i udzial w sesji ustala sie diete w wysokosci 100,00 zl.
W przypadku zbiegu dwóch diet w tym samym dniu przysluguje tylko jedna dieta.
Prawo do diety z tytulu udzialu w pracach komisji nie przysluguje radnem~ który
nie jest czlonkiem tej komisji a uczestniczy w niej.

§ 3.
Wysokoscdiet przyslugujacychradnemunie mozeprzekroczycw ciagumiesiaca50%
poltorakrotnoscikwotybazowejokreslonejw ustawiebudzetowej.
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§ 4.
1. Naleznosc z tytulu kosztów podrózy sluzbowych radnym gminy Regnów wyplaca
sie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrmych i Administracji z
dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania naleznosci z tytulu zwrotu
kosztów podrózy sluzbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66, poz.800)
2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowosc rozpoczecia i
zakonczenia podrózy sluzbowej okresla dla Przewodniczacego Rady Gminy w
poleceniu wyjazdu sluzbowego Wiceprzewodniczacy Rady Gminy - Malgorzata
Stepien.

§ 5.
Traci moc uchwalaRady Gminy Regnównr XIX/85/00Rady Gminy Regnówz dnia
15listopada2000rokuw sprawieustaleniadiet dla radnychGminyRegnów.

§ 6.
Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 7.
Uchwalawchodziw zyciez dniempodjecia,z mocaobowiazujacaod O1 grudnia2002
roku.

