
UCHWAŁA  Nr III /20/18 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia diety radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gnojno 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Radnym Gminy Gnojno - z wyjątkiem Przewodniczącego Rady - przysługują z tytułu udziału w każdym 

posiedzeniu Rady Gminy Gnojno lub komisji Rady diety w wysokości 250 zł (słownie Dwieście pięćdziesiąt zł). 

2. Wysokość diety dla Przewodniczącego Rady określa odrębna uchwała. 

§ 2. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady Gminy winno być 

potwierdzone na liście obecności. 

§ 3.1. Radnym Gminy Gnojno przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 

ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 14, poz. 138; Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz. 280). 

2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej przez radnego musi być dokonane w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia podróży. 

3. Do rozliczenia kosztów podróży służbowej radny dołącza dokumenty (rachunki) potwierdzające 

poszczególne wydatki. 

§ 4. Traci moc uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety 

radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Gnojno. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę gminy.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
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