UCHWALA NR 11/12/14
Rady Gminy Pacanow
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokosci diet dia radnych, przewodnicz^cych organow wykonawczych
jednostek pomocniczych gminy za udziai w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia
naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15, art.25, ust. 4, 6, 8, 10, art. 37b, ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Tekst jednolity z 2013 r. - Dz. U. poz. 594 z p.zm.) oraz przepisow
Rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66.poz.800 z p.zm.)
i Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 28 lipca 2000 x. w sprawie maksymalnej wysokosci diet
przysluguj^cych radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.. 710) Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast^puje:

§1.
1. Przewodnicz^cemu Rady Gminy w zwi^zku z pracami w organach Rady Gminy
przyshiguje zryczaltowana dieta miesi^czna w wysokosci -1.150 zl.
2. W-ce Przewodnicz^cym Rady Gminy oraz Przewodnicz^cym komisji staiych Rady Gminy
w zwi^zku z pracami w organach Rady Gminy przyshiguje zryczahowana dieta
miesi^czna w wysokosci - 600 zi.
3. Radnemu, b?d^cemu czlonkiem komisji stalej RG, w zwi^ku z pracami w organach Rady
Gminy przyshiguje zryczahowana dieta miesi^czna w wysokosci - 550 zi.
§2.
W przypadku nieobecnosci nieusprawiedliwionej radnego na sesji, bqdz komisji potr^ca si§
za kazd^ nieobecnosc - 20 % miesi^cznej diety zryczaltowanej, ustalonej w § 1 mniejszej
uchwaiy.
§3.
Przewodnicz^cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy (Soltysowi)
za udziai w sesjach Rady Gminy - okreslonych w rocznym planie pracy Rady Gminy,
przyshiguje dieta w wysokosci -180 zl za posiedzenie.

§4.

W przypadku wyjazdu shazbowego, zwi^anego z wykonywaniem mandatu, radnemu
przyshiguje zwrot kosztow podrozy shizbowej i diety zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami.
§5.
Diety i zwrot kosztow podrozy wyplaca Urz^d Gminy po akceptacji Przewodnicz^cego Rady
Gminy.
§6.
Traci moc uchwala Nr I/IO/IO RG z dnia 01.XII.2010 r. wraz ze zmian^: VI/42/11
w powyzszej sprawie.
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§7.

Wykonanie uchwaiy powierza si? Wojtowi Gminy.
§8.

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ o b o w i ^ j ^ c ^ od 1 stycznia 2015 r.
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