
Uchwała Nr III - 26 / 02
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia diet radnym

Na podstawie art. 25 ust.4 i ust 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558 i Nr 113, poz.984)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Radnemu, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, 
za  udział  w  sesji  i  posiedzeniach  Komisji  Rady  przysługuje  dieta  w 
wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2. Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  przysługuje  miesięczna  dieta  w 
wysokości 140 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3. Wiceprzewodniczącemu  Rady  Miejskiej  przysługuje  miesięczna  dieta  w 
wysokości  60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2.

1. Radnemu za prowadzenie  posiedzenia Komisji  Rady (  przewodniczącemu 
komisji lub jego zastępcy) przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 5 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2. Radnym  przysługują  diety  za  członkostwo  w  nie  więcej  niż  w  dwóch 
wskazanych przez nich Komisjach,

§ 3.

Ustalone  diety  pokrywają  utracone  w  związku  z  pełnieniem  funkcji 
wynagrodzenie oraz koszty przejazdu w celu uczestniczenia w sesjach Rady
i posiedzeniach komisji.

§ 4.

Radnym  przysługuje  zwrot  kosztów  podróży  służbowych  krajowych  i 
zagranicznych na podstawie  polecenia  wyjazdu służbowego wydanego przez 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  według  zasad  określonych  w  odrębnej 
uchwale Rady 



§ 5.

Przez  minimalne  wynagrodzenie  za  pracę  należy  rozumieć  wynagrodzenie 
ustalane  na  podstawie  ustawy  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę, 
ogłaszane  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor 
Polski”.

§ 6.

Tracą moc uchwały nr  XV-131/2000 z dnia  10 lutego 2000r.  oraz nr XXII-
190/01 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia diet radnym, członkom 
Zarządu Gminy i komisji Rady Miejskiej w Baborowie

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2003 roku.


