UCHWAŁA Nr 256/XXXvll2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
'z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: określeniawysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady
Miejskiej sierpca i przewodniczących zaąądów osiedli oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.

25

ust. 4 i ań. 37b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tl. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i $ 13 pkt 14 oraz
s 70 pkt 4 i 5 - uchwaĘ RM sierpca Nr 295/XXXV/2oo9 z dnia 2 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta iobwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Miasta
Sierpca' Rada Miejska sierpca uchwala co następuje:

Na podstawie ań.

'l

s1

. WysokoŚć zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych za
W posiedzeniach rady, komisjach stałych i doraŹnych oraz

udział
zespołach

powołanych przez Radę ustala Się w kwotach:
_ dla przewodn iczącego Rady - 1980'00zł (słownie: jeden tysiąc
dzieWięćset osiemdziesiąt złotych),
- dla zastępców pzewodniczącego Rady - 1 800'00zł (słownie: jeden tysiąc
osiemset złotych)'
- dla przewodniczących staĘch komisji Rady - 1 500'00zł (słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych) '
- dla pozostałych radnych _ 12oo,o0zł (słownie: jeden tysiąc dwieŚcie
złotych).

2. Wysokośćzryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczących zarządów
osiedli z tytułu udziału w sesjach Rady, posiedzeniach komisji stałych

3'

doraŹnych Wynosi 600'00zł (słownie: sześćsetzłotych).
Przysługujące diety Wypłaca się na koniec miesiąca.
i

s2.
1. Ustala się dietę szkoleniową dla radnych obejmującą zwrot

kosztóW podrózy

oraz kosztów uczestnictwa w szkoleniu (czesne, noclegi), jeżeli przedmiotem
szkolenia są splawy związane bezpośrednioz wykonywaniem mandatu
radnego.

i wypłacenia diety, o której mowa w pkt
wcześniejsze uzyskanie przez radnego Zgody Prz ewodniczącego Rady'

2. Warunkiem plzyznania

1

jest

s3.
Traci moc uchwała nr 166/XXl/201 1 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28 grudnia
2011r' w sprawie określeniaWysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady
Miejskiej sierpca i przewodniczących zarządow osiedli oraz zwrotu kosztÓW podróŻy

służbowych.

s4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sierpca.

'

Uchwała wchodzi

W

s5.

życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2013r.

''vlcEPMfq/frNlcącY

RADY

,n,*L%r,*,4$,*o

Uzasadn ienie:
Niniejsza uchwała ma na celu zamroŹenie wysokości diet na rok 2013 na poziomie kwot
obowiązujących w 2012l '

