UCHWAŁA NR V/37/19
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym
Na podstawie Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz.994, 1000,1349,1432) § 3 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Podstawą ustalenia radnemu diety jest półtorakrotność kwoty bazowej określonej 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 zmianie niektórych
ustaw ( Dz.U. z 2018r. poz.373 i 730)
2. Radnemu przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
1. Przewodniczącemu Rady Gminy - 1300,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)
2. Radnemu - 700,- złotych (słownie: siedemset złotych 00/100)
3. W przypadku nieobecności radnych na sesji, posiedzeniu komisji, diety określone w ust. 2 niniejszej
uchwały ulegają zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność.
§ 2. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, z 2002 r.
Nr 14 poz. 138 i z 2003 r, Nr 33 poz. 280).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 10 grudnia 2018r.
poz. 4973).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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