Uchwała Nr III/8/2010
Rady Gminy Darłowo
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym i sołtysom za pracę w samorządzie gminnym.
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
§ 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710 z późn. zm.)
Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:
§ 1. Radnym przysługują zryczałtowane diety miesięczne w następującej wysokości:
1) przewodniczącemu Rady Gminy Darłowo z tytułu pełnienia funkcji przysługuje dieta
w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 50% półtorakrotności kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstwie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255
z późn. zm.),
2) wiceprzewodniczący Rady Gminy w wysokości 1050,00zł
3) radnym pełniącym funkcje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Darłowo w
wysokości 850,00zł
4) radnym (oprócz przewodniczącego Rady Gminy Darłowo) w wysokości 50,00zł za
odbycie przynajmniej jednego dyżuru lub spotkania w danym miesiącu w sołectwie lub
miejscowości swojego okręgu wyborczego po dostarczeniu do Przewodniczącego Rady
Gminy notatki służbowej lub protokołu wraz z listą obecności
§ 2. Ustala się następujące diety dla radnych niepełniących funkcji przewodniczących
komisji stałych Rady Gminy Darłowo, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
1) za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 50,00zł
2) za udział w posiedzeniach stałej lub doraźnej komisji w wysokości 50,00zł
§ 3. 1. Podstawą do wypłacenia diet dla radnych jest lista obecności na posiedzeniach.
2. Wypłata diet (ryczałtów) dla radnych następuje w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca na podstawie listy sporządzonej przez Wójta Gminy.
3. Radny otrzymuje diety tylko za posiedzenia, w których brał udział. Posiedzenia mogą
być jedno i wielodniowe.
4. Radny otrzymuje dietę za udział w posiedzeniach lub dietę zryczałtowaną dla radnych
funkcyjnych.
5. Radny będący jednocześnie sołtysem otrzymuje dietę (ryczałt) radnego i dietę jako
sołtys.
6. W przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę
bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczył. Przewodniczący Rady Gminy Darłowo
określa, za które posiedzenie będzie wypłacana dieta.

§ 4. Radnemu i sołtysowi skierowanemu do udziału w szkoleniach, naradach lub
spotkaniach poza terenem Gminy Darłowo przysługują należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych.
§ 5. 1. Sołtysi z tytułu pełnienia funkcji otrzymują dietę w formie ryczałtu miesięcznego w
wysokości 50,00zł. Dieta obejmuje udział w posiedzeniu Rady Gminy Darłowo, komisjach
Rady, naradach organizowanych przez Wójta, wykonywanie czynności na terenie gminy oraz
koszty używania własnego telefonu do celów służbowych i zwrot kosztów podróży służbowej
na terenie Gminy Darłowo.
2. Sołtysi otrzymują dietę w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 50,00zł za
odbycie przynajmniej jednego w miesiącu dyżuru lub spotkania w sołectwie. Podstawą do
wypłacenia ryczałtu jest notatka służbowa lub protokołu z listą obecności.
3. Wypłata diet (ryczałtów) dla sołtysów następuje w terminie 7 dni po zakończeniu
miesiąca na podstawie listy sporządzonej przez Wójta Gminy.
§ 6. Wydatki z tytułu diet i podróży służbowych (radnych i sołtysów) realizowane są
z budżetu gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr V/59/2007 Rady Gminy Darłowo z dnia 12 kwietnia 2007 roku
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym i sołtysom za pracę w samorządzie gminnym.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

