
  

UCHWAŁA NR X/84/19 

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym 

i sołtysom 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Radnym Rady Miejskiej w Michałowie, niepełniącym funkcji Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, przysługują z tytułu wykonywania czynności związanych z pracą 

Rady Miejskiej diety wypłacane w wysokości: 

1) za udział w posiedzeniu Rady Miejskiej - 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych), 

2) za udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej - 290,00 zł (słownie: dzieście dziewięćdziesiąt złotych), 

3) za udział w posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Przewodniczącemu danej komisji - 390,00 zł (słownie: 

trzysta dziewięćdziesiąt złotych). 

§ 2. 1. Ustala się dietę w formie miesięcznego ryczałtu dla: 

1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) 

2. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o kwotę 290,00 zł (słownie: 

dwieście dziewięćdziesiąt złotych) za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Miejskiej przez 

Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady w danym miesiącu. 

§ 3. W razie rozpoczęcia lub upływu kadencji Rady Miejskiej w trakcie miesiąca nowo wybranym 

Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu przysługuje dieta w wysokości proporcjonalnej za dany miesiąc. 

§ 4. 1. Podstawą wypłaty diety radnym jest podpis na liście obecności sporządzonej na sesji Rady Miejskiej 

lub na posiedzeniu Komisji. 

2. W razie wyznaczenia w jednym dniu zarówno posiedzenia Rady Miejskiej i komisji lub posiedzenia 

dwóch komisji uprawionym przysługuje jedna dieta o najwyższej wysokości, ustalona zgodnie z § 1. 

§ 5. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje za każdorazowy 

udział w sesji Rady Miejskiej dieta w wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych). 

2. Podstawą wypłaty diety przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest podpis na 

liście obecności sporządzonej na sesji Rady Miejskiej. 

3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet na podstawie § 1 i § 5 uprawiony otrzymuje jedną 

dietę o najwyższej wysokości z przysługujących mu tytułów. 
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§ 6. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych odbywanym poza terenem gminy 

Michałowo po uprzednim uzgodnieniu wyjazdu z Przewodniczącym Rady Miejskiej na zasadach określonych 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych rady gminy. 

2. Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje zwrot kosztów podróży 

służbowych odbywanym poza terenem gminy Michałowo na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych rady gminy. 

§ 7. 1. Należności finansowe należne radnym oraz przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej, o których mowa w niniejszej uchwale, są wypłacane przelewem na wskazany przez 

uprawnionego numer rachunku bankowego. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie, Uchwała  

Nr IV/15/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz 

zwrotu podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady oraz Uchwała Nr IV/16/14 Rady Miejskiej 

w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie 

Maria Bożena Ancipiuk 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3864


		2019-07-29T11:46:28+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




