
UCHWA A Nr  81/6/IX/11

RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia 27 pa dziernika 2011 r.

w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej b dzie przys ugiwa a dieta oraz

zwrot kosztów podró y s bowej

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si , co nast puje:

§ 1. 1. Przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej, zwanemu dalej
„so tysem”, przys uguje zrycza towana dieta za ka dy miesi c pe nienia tej funkcji, w
wysoko ci odpowiadaj cej 11,3% kwoty bazowej okre lonej w ustawie bud etowej dla osób
zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta towaniu wynagrodze  w pa stwowej sferze bud etowej oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431).

2. Zmiana wysoko ci diety nast puje z dniem 1 stycznia, a je eli ustawa bud etowa na
dany rok zostanie og oszona po dniu 1 stycznia, zmiana wysoko ci diety nast puje z
pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym ustawa bud etowa zosta a
og oszona.

3. Je eli so tys pe ni swoj  funkcj  przez niepe ny miesi c, wysoko  diety okre la si
proporcjonalnie do ilo ci dni pe nienia funkcji w stosunku do ilo ci dni w danym miesi cu.

§ 2. 1. Podró  s bow  so tysa jest wyjazd poza obr b so ectwa, w którym so tys pe ni
swoj  funkcj , na zaproszenie Przewodnicz cego Rady Miejskiej w I owej w celu
uczestnictwa w sesji Rady Miejskiej lub na zaproszenie Burmistrza I owej.
2. Z tytu u podró y s bowej przys uguje zwrot kosztów przejazdów z miejscowo ci
zamieszkania so tysa do miejsca stanowi cego cel podró y i z powrotem.
3. Koszt przejazdu obliczany jest wed ug ilo ci kilometrów dziel cych miejscowo ci,
pomi dzy którymi odbywana jest podró  s bowa, pomno onych przez maksymaln  stawk
za jeden kilometr przebiegu, okre lon  na podstawie przepisów dotycz cych warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u ywania do celów s bowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb cych w asno ci  pracodawcy, dla
pojazdu samochodowego o pojemno ci silnika powy ej 900 cm3.
4. Podstaw  do zwrotu kosztów podró y jest podpis na li cie obecno ci podczas sesji Rady
Miejskiej w I owej lub podczas spotkania zorganizowanego przez Burmistrza I owej.

§ 3. Traci moc:
1) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 93/4/XIII/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie

ustalenia diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej;

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 1147, poz.
679 i Nr 134, poz. 777.



2) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 186/4/XXIV/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia diety przewodnicz cego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej;

3) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 159/5/XVI/08 z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej;

4) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 189/5/XX/08 z dnia 25 listopada 2008 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej;

5) uchwa a Rady Miejskiej w I owej Nr 295/5/XXXIV/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.
zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej.

§ 4. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej

§ 5. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki


