UCHWAŁA NR V/32/18
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Widawa oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61,
poz. 710) i § 5 ust. 3 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady otrzymywania i wysokości diet ryczałtowych przez radnych Rady
Gminy Widawa za udział w pracach Rady Gminy Widawa i stałych komisji Rady:
1) radny nie będący członkiem żadnej ze stałych komisji Rady otrzymuje miesięczną dietę ryczałtową
w wysokości – 150 zł;
2) radny będący członkiem jednej ze stałych komisji Rady otrzymuje miesięczną dietę ryczałtową
w wysokości – 300 zł;
3) radny będący członkiem dwóch i więcej stałych komisji Rady otrzymuje miesięczną dietę ryczałtową
w wysokości – 450 zł;
4) Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje miesięczną dietę ryczałtową w wysokości 1 000 zł;
5) Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący stałej komisji Rady otrzymuje miesięczną
dietę ryczałtową w wysokości 500 zł.
§ 2. 1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji Rady bądź posiedzeniu stałej
komisji Rady w danym miesiącu, radny traci 30% diety określonej w § 1.
2. W przypadku kumulacji w jednym dniu posiedzeń kilku komisji bądź sesji potrącenia dokonuje się
tylko raz w wysokości 30%.
3. W przypadku dwukrotnej lub większej liczby nieobecności radnego na sesji Rady bądź
posiedzeniach stałych komisji Rady w danym miesiącu, radny traci 60% diety określonej w § 1 niniejszej
uchwały.
4. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić
swoją nieobecności, składając pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub
przewodniczącego komisji.
§ 3. Diety wypłacane są w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, na
konto wskazane przez radnego lub w kasie Urzędu Gminy Widawa, według wykazu radnych Rady
Gminy Widawa sporządzonego na podstawie list obecności.
§ 4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od
której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala
się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.
§ 5. W przypadku, gdy w trakcie miesiąca kalendarzowego nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego,
odwołanie go z pełnionej funkcji lub zaprzestanie pełnienia funkcji przez radnego z innych przyczyn,
radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w których
wykonywał mandat lub pełnił funkcję.
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§ 6. Radni oddelegowani w podróż służbową otrzymują diety i zwrot kosztów na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003 r. Nr 33 poz. 280).
§ 7. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży
służbowej pojazdem nie będącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot
kosztów przejazdu wg stawek za 1 kilometr przebiegu określonych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271; z 2004 r. Nr 237, poz. 2376; z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 oraz
z 2011 r. Nr 61, poz. 308).
§ 8. 1. Polecenie wyjazdu służbowego radnym wystawia przewodniczący Rady Gminy.
2. Polecenie wyjazdu służbowego przewodniczącemu Rady Gminy wystawia wiceprzewodniczący
Rady Gminy.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr IV/28/02 Rady Gminy w Widawie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Widawie zmieniona Uchwałą Nr III/16/06 Rady
Gminy Widawa z dnia 30 grudnia 2006 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy Widawa oraz Uchwała Nr XVII/118/15 Rady Gminy Widawa z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Widawa za
udział w pracach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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