
projekt 
Uchwała Nr XIII/ 68/2011 
Rady Gminy Bojszowy 

 

z dnia 28 grudnia 2011r. 
 

 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych oraz 
upoważnienia dla wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.25 ust. 4, 7, 8 i 10 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy  
(Dz. U. Nr 61, poz.710) i § 2 ust.2, § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800 z późn.zm.) 

 
Rada Gminy Bojszowy 

 
uchwala 

 
§ 1 

 
Radnym przysługuje dieta miesięczna w zryczałtowanej wysokości. 

 
§ 2 

 
Podstawę obliczania diety stanowi kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz.431) 

 
§ 3 

 
1. Dieta przysługuje radnemu, który uczestniczy w pracach Rady Gminy. 
2. Wysokość diety radnego jest zróżnicowana w zależności od pełnionej przez niego  

funkcji i wynosi: 
1) przewodniczący rady –    1.376,-zł miesięcznie 
2) wiceprzewodniczący rady –      950,-zł miesięcznie 
3) przewodniczący komisji –      800,-zł miesięcznie 
4) sekretarz komisji –       800,-zł miesięcznie 
5) radny- nie pełniący funkcji –      700,-zł miesięcznie  

3. W przypadku łączenia funkcji, radnemu przysługuje tylko jedna, wyższa dieta. 
 

§ 4 
 

1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych. 
2. Stawkę za 1 km przebiegu ustala się na podstawie stawki określonej w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
nie będących własnością pracodawcy. 

 
§ 5 

 
Diety wypłaca się do 10 dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 
 

§ 6 
 

Wskazuje się radnego Antoniego Wilczka - Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podejmowania 
czynności dotyczących poleceń wyjazdu służbowego wykonywanych przez Przewodniczącego Rady. 

 



§ 7 
 

Traci moc:  
- uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnym; 
- uchwała Nr XI/49/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/34/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i 
zasad zwrotu kosztów podróży radnym; 
- uchwała Nr XIII/59/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19.12.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/34/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i 
zasad zwrotu kosztów podróży radnym; 
- uchwała Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/34/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet i 
zasad zwrotu kosztów podróży radnym. 
 
 

§ 8 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 
 
 

 


