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UCHWAŁA Nr X/70/15
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowej

Na podstawie art. 37b ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w związku z pełnieniem funkcji przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej w wysokości 12,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. 1. W przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w § 1, w okresie krótszym niż miesiąc wysokość 
diety oblicza się proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w § 1 nie może czasowo pełnić swoich obowiązków wypłaca się 
dietę w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia przez nią obowiązków, przyjmując jeden dzień 
pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety.

§ 3. Należne diety przekazuje się na wskazane przez uprawnionego do ich otrzymania konto bankowe lub 
wypłaca w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za 
który przysługuje dieta.

§ 4. 1. Osobie, o której mowa w § 1, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach 
określonych dla radnych gminy Kolonowskie.

2. Podróżą służbową przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest wykonywania 
zadania w kraju, poza granicami gminy Kolonowskie, mającego związek z pełnioną funkcją.

3. Zgodę na podróż służbową wyraża Burmistrz, wydając polecenie wyjazdu służbowego, w którym 
zarazem wskazuje środek lokomocji.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/40/03 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
w sprawie ustanowienia diety dla sołtysów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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