
Uchwała Nr 83/XV/2008
Rady Gminy w Radłowie
z dnia 11 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży  służbowych dla  radnych  Gminy  Radłów.

       Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.), 
§ 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 ) oraz § 2 ust. 2 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. Nr 66, 
poz.  800  z  późn.  zm.)   Rada  Gminy  w  Radłowie  uchwala,  co 
następuje:

§ 1. Ustala się dla radnych  Gminy Radłów zasady  
przysługiwania  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 2. 1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta 
miesięczna w wysokości  900,00 złotych.
2. Przewodniczącemu Rady Gminy nie przysługuje 
zryczałtowana dieta o której mowa w § 3. 

§ 3.1.Radnym Gminy Radłów  przysługuje zryczałtowana 
dieta  za udział w  sesjach  i posiedzeniach komisji.

2. Wysokość zryczałtowanej diety o której mowa w ust. 1 
określa załącznik do uchwały.

3. W przypadku odbycia w jednym dniu więcej niż jednej 
sesji lub posiedzenia komisji przysługuje tylko jedna 
zryczałtowana dieta w wysokości wyższej.



4. Podstawą wypłaty zryczałtowanej diety jest podpis 
radnego na liście obecności. 

§ 4. 1. Radnym  przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowych poza teren Gminy Radłów  jeżeli  podróż 
miała  bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu 
radnego.
2. W przypadku podróży o której mowa w ust. 1 
prywatnym samochodem , zwrot kosztów  następuje w 
wysokości wynikającej  z § 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalenia oraz  sposobu dokonywania 
zwrotów kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli, motorowerów 
niebędących własnością  pracodawcy ( Dz. U. Nr 27, 
poz. 271  z późn. zm. )

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 6. Traci moc uchwała Nr 27/IV/2002 Rady Gminy w 
Radłowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnym.

 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



załącznik
do uchwały Nr  83/XV/2008

Rady Gminy w Radłowie
z dnia 11 czerwca 2008 r.

Tabela stawek zryczałtowanych diet radnych gminy 
                    
                                                   
Lp. Podstawa  przysługiwania 

zryczałtowanej diety
 Wysokość diety

1. Udział w sesji             140,00 zł

2. Udział w posiedzeniu komisji :
1) dla przewodniczącego komisji
2) dla pozostałych członków komisji

         
            100,00 zł
              80,00 zł


