
UCHWAŁA Nr IV/32/07 
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 stycznia 2007 r. 
 

 
     w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

radnych gminy 
 
 
 
                          Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 

oraz § 3 pkt 3 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.  Radni otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego. 
 

         § 2. 1. Dieta dla radnych wynosi miesięcznie: dla –  

1) Przewodniczącego Rady                                                           - 1.200,- zł 

2) Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących Komisji    -    600,- zł 

3)  pozostałych radnych                                                                 -    450,- zł  

 

       2. W przypadku zbiegu prawa do pobierania diet z tytułu pełnienia różnych 

funkcji radnemu przysługuje jedna wyższa dieta. 

 

       § 3. 1. Należna w danym miesiącu dieta, w przypadku nieobecności radnego 

na sesji lub posiedzeniu Komisji ulega obniżeniu o 20%. 

 

       2. Podstawą potrącenia części diety jest lista obecności. 

 

       3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na sesji potrąca się    

20% diety, o której mowa w § 2 pkt 1. 

 

       4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady na sesji,   

Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady otrzymuje dietę w wysokości 

określonej w § 2 pkt 2 plus kwotę potrąconej diety Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

       § 4. Diety wypłaca się z dołu w ostatnim dniu danego miesiąca.   
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       §  5. 1.  Radnemu Gminy Złotów wykonującemu zadania radnego poza    

siedzibą Gminy Złotów na podstawie polecenia służbowego przysługuje zwrot 

kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

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

sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33,    

poz. 280). 
 

       2.  Polecenia wyjazdu służbowego wraz z określeniem miejsca i terminu 

wykonania zadania oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych 

dla radnych dokonuje Przewodniczący Rady, natomiast w stosunku do 

Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący wskazany przez Radę. 

 

       §  6.  W przypadku wyrażenia przez Przewodniczącego Rady Gminy (na 

wniosek radnego) zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem 

samochodowym niebędącym własnością Gminy, radnym przysługuje zwrot 

kosztów podróży według stawek za jeden kilometr, określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 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 późn. zmianami). 

 

        §  7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/118/04 Rady Gminy Złotów z dnia       

22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 

podróży radnych gminy. 

 

        §  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

        §  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia                    

1 lutego 2007 r.  

 
 


