
 

Uchwała Nr IV/27/2015 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 29 stycznia 2015 r. 

 

 

w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska, 

wysokości i zasad wypłaty diet radnych za udział w pracach organów gminy oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 

 

        Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 ze zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 2 ust. 2 i § 3 pkt 1 i 2 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 Gminy Niwiska  uchwala, co następuje:   

 

§ 1. Radnemu przysługuje dieta za udział w sesji Rady Gminy Niwiska lub za każde 

posiedzenie Rady Gminy Niwiska w przypadku, kiedy sesja odbywa się na więcej niż na 

jednym posiedzeniu, lecz w różnych terminach oraz za udział radnego w posiedzeniach 

komisji stałych i komisji doraźnych Rady Gminy Niwiska, których radny jest 

przewodniczącym lub członkiem. Dieta wypłacana jest na podstawie listy obecności 

stwierdzającej udział w sesji lub posiedzeniu komisji. 

 

§ 2. 1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnego ustala się : 

1) Przewodniczącemu Rady Gminy Niwiska – zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 

1100,00 zł;          

2) Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Niwiska za udział w sesji rady gminy - dietę w   

wysokości  220,00 zł; 

3) Przewodniczącym komisji stałych i komisji doraźnych za kierowanie pracą komisji i 

udział w posiedzeniu komisji – dietę w wysokości 220,00 zł; 

4) Radnemu za udział w sesji rady gminy, posiedzeniu komisji stałych i komisji doraźnych, 

których radny jest członkiem  – dietę w wysokości 187,00 zł. 

    2. Wysokości diet określone w ust 1 pkt 1 - 4 niniejszej uchwały będą wzrastać corocznie o 

4% począwszy od 1 stycznia 2016 r. 

    3. W przypadku nie wypełniania przez Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska 

obowiązków określonych w § 16 i § 17 Statutu Gminy Niwiska, spowodowanego 

nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska na sesji oraz na posiedzeniu komisji, 

której jest członkiem,  obniża się wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety określonej w 

ust. 1 pkt 1 o kwotę 35,00 zł.   

    4. Za zastępstwo Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska Wiceprzewodniczącemu Rady 

Gminy Niwiska wyznaczonemu przez Przewodniczącego do wykonywania obowiązków, o 

których mowa w § 16 i § 17 Statutu Gminy Niwiska, przysługuje zwiększenie diety 

wskazanej w ust. 1 pkt 2 o kwotę 35,00 zł. 

 

§ 3. 1. Z tytułu podróży służbowej radnym przysługują diety i zwrot kosztów przejazdu na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.).  



2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Niwiska, termin i miejsce wykonywania 

zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niwiska - Pan Jan Dziadura, natomiast w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Gminy Niwiska - Pani Danuta Dłużeń.  

§ 4. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością Gminy Niwiska, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni 
związek z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu pojazdu w wysokości stawek 
określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu 
wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.). 
 

§ 5. Rejestr podróży służbowych radnych prowadzi Sekretariat Urzędu Gminy Niwiska.  

 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Niwiska. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Niwiska z dnia 23 sierpnia 2013 

roku  w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, wysokości i 

zasad wpłaty diet radnych za udział w pracach organów Gminy oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługujących radnym. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) mgr Robert Róg 


