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Załącznik Nr b  do Protokołu Nr IV jI W h  
sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 31 stycznia 2003r.

Uchwała Nr IV/41/2003 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 31 styczeń 2003r.

X

W sprawie diet i zwrotów kosztów podróży dla osób wchodzących w skład Rady Gminy 
Lichnowy oraz sołtysów.

Na podstawie art.21 ust. 1 i 2 , art.25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz §98 pkt 3 Uchwały Nr XII/6/96 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 lutego 
1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy (Dz. Urz. Województwa Elbląskiego 
Nr 15 poz.61 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje :

§ i

Osobom wchodzącym w skład Rady Gminy Lichnowy przysługuje z związku z udziałem wr 
pracach Rady poza jej siedzibą zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku 
(Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu ustalania należności z 
tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§2

Osobom, o których mowa w § 1 przysługują miesięczne diety ryczałtowe w związku z 
ponoszeniem przez nich kosztów przy wykonywaniu zadań Rady.

§3

Ustala się miesięczne diety ryczałtowe w następujących wysokościach:
1. Dieta radnego wynosi 200,oo zł.
2. Dieta Przewodniczącego Komisji Rady Gminy wynosi 250,oo zł.
3. Dieta Przewodniczącego Rady Gminy wynosi 950 zł.
4. Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wynosi 950 zł.

§4

1. Za każdą nieobecność w miesiącu w posiedzeniach Rady Gminy, Komisji Rady Gminy 
potrąca się z miesięcznej diety kwotę 10 % miesięcznego ryczałtu.

2. Podstawą do wypłaty miesięcznej diety radnego stanowi lista obecności z posiedzeń Rady 
Gminy i Komisji Rady Gminy.

3. Podstawą do wypłaty zwrotu kosztów podróży stanowi wypełniony druk delegacji.

§5



Za udział w pracach organów Rady Gminy sołtys otrzymuje dietę w wysokości 150 zł.

§ 6

Podstawą do wypłaty diety dla sołtysa stanowi lista obecności z posiedzeń Rady Gminy.

§7

Traci moc uchwała Nr 1/13/2002 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie 
diet i zwrotów kosztów podróży dla osób wchodzących w skład Rady Gminy Lichnowy oraz 
sołtysów.

i
§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2003r.
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U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład Rady 
Gminy Lichnowy oraz sołtysów.

Zmienia się zasady wypłat diet dla osób wchodzących w skład Rady Gminy Lichnowy 
. Od dnia 01 lutego 2003r. członkom rady ustala się ryczałty miesięczne za pełnienie 
obowiązków radnych Rady Gminy Lichnowy w wysokości określonej w § 3 niniejszej 
uchwały.


