UCHWAŁA NR III/13/10
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/247/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie
ustalenia wysokości oraz zasad wypłat diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy
Pszczółki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.25 ust.4, 6, 8 i art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr
110, poz.1255 ze zmianami), w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710) i § 2 ust.2
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz.800 ze zmianami)
RADA GMINY PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Wiceprzewodniczącym Rady Gminy
oraz Przewodniczącem stałych Komisji Rady Gminy Pszczółki przysługuje dieta z tytułu pełnienie obowiązków
w formie ryczałtu miesięcznego, w wysokości 24% kwoty bazowej, w zaokrągleniu do pełnych złotych, płatna do
piątego dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r., i podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
W czerwcu 2005 r. została podjęta uchwała, w której ustalono stawki diet dla radnych Rady Gminy Pszczółki.
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została ustalona taka sama wysokość diety, jak pozostałym członkom Rady.
W dniu 16 grudnia br., podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki
Społecznej, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy i Gospodarczej, został złożony
i przegłosowany wniosek o podwyższenie wysokości diet Wiceprzewodniczących Rady do poziomu
Przewodniczących stałych Komisji.
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