
  

UCHWAŁA NR IV/27/19 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 6 lutego 2019 r. 

w sprawie zasad przyznawania diet radnym i zwrotu kosztów podróży 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 

poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne diety w następujący sposób: 

1) Przewodniczącemu Rady Miasta Brańsk w wysokości 1100 zł (słownie złotych jeden tysiąc sto); 

2) Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Brańsk w wysokości 700 zł (słownie złotym siedemset). 

2. Radnemu, który nie pełni funkcji wskazanych w ust. 1 przysługuje  dieta w wysokości 300 zł (słownie złotych 

trzysta) za udział w sesji Rady albo posiedzeniu Komisji Rady. 

§ 2. 1. Uczestnictwo w sesji Rady i posiedzeniu Komisji winno być potwierdzone podpisem radnego na liście 

obecności. 

2. W przypadku zbiegu posiedzeń Komisji lub Komisji i sesji Rady w jednym dniu przysługuje jedna dieta. 

3. Wysokość miesięcznej diety o której mowa w § 1 ust. 1 ulega obniżeniu o 1/30 za każdy dzień niemożności 

wykonywania zadań przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. 

4. Wypłata diet będzie następować w kasie Urzędu lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe. 

§ 3. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego 

Rady w trakcie miesiąca przysługuje dieta w wysokości proporcjonalniej do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu. 

§ 4. Sposób ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych określa Rozporządzenie Ministra 

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

kosztów podróży służbowej radnych gminy ( Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie diet radnym Rady 

Miasta Bransk i uchwała Nr VIII/44/11 Rady Miasta Brańsk z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 

Rady Miasta Bransk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie diet radnym Rady Miasta Bransk. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 

1 marca 2019 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2019 r.

Poz. 932
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