Uchwała Nr XXVIII/164/09
Rady Gminy Gniewoszów
z dnia 22  kwietnia 2009r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, § 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 / oraz § 2, § 3 i § 5 ust.1 i 3 Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2000r.  w sprawie sposobu  ustalenia należności  z tytułu zwrotu  kosztów podróży  służbowych  radnych gminy /Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
	W uchwale Nr XXV/141/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  radnych Rady Gminy Gniewoszów”

2.  Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 
„Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, § 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 / oraz § 2, § 3 i § 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2000r.  w sprawie sposobu  ustalenia należności  z tytułu zwrotu  kosztów podróży służbowych  radnych gminy /Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm./”

3.  w § 1:
a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust 2 

Dla Przewodniczącego Rady Gminy ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 50% podstawy, o której mowa w art.25 ust. 6 ustawy   o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./”
 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 - 6 w brzmieniu:
„ust. 3 

Radnym  Gminy przysługuje  zwrot kosztów podróży służbowych poza terenem  Gminy Gniewoszów jeżeli  podróż miała  bezpośredni  związek z wykonywaniem  mandatu radnego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania  należności z tytułu  zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm./..
 ust. 4 
	Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd 
w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. 
W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez Radę Gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
 ust. 5
1.	Rada Gminy określa, że w przypadku, o którym mowa w ust. 4 radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według obowiązującej w dniu przejazdu stawki za jeden kilometr ustalonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli                       i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002  Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
 ust. 6
2.	W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy czynności, o których mowa w ust. 4 dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Sadura.”

§ 2
	Pozostają bez  zmian pozostałe  postanowienia  uchwały.

§ 3
	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

§ 4
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

