
                                                          Uchwała Nr  III/13/10            
Rady Miejskiej w Byczynie

 z dnia 29 grudnia 2010r.

w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  i  wysokości  diet  dla  przewodniczących  organu 
wykonawczego jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla przewodniczących 
organu wykonawczego jednostek pomocniczych.

§  2.  1.  Przewodniczącemu  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  przysługuje 
ryczałtowa dieta w wysokości 220,00 zł   miesięcznie.
2.  Przewodniczącemu  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  wykonującym 
jednocześnie funkcje radnego dieta określona w ust. 1 nie przysługuje.

§  3.  1.  Nieobecność  Przewodniczącego  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  na 
sesjach powoduje zmniejszenie zryczałtowanej diety w wysokości 25% diety określonej w § 2 
ust. 1 za każdą nieobecność, nie więcej jednak niż 75% wysokości diety.
2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania, jeśli nieobecność jest spowodowana wypełnianiem 
innych zadań wynikających z pełnionej funkcji, potwierdzonych adnotacją na liście obecności 
przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
3.  W  przypadku  rezygnacji,  odwołania  lub  zaistnienia  innych  okoliczności 
uniemożliwiających  pełnienie  funkcji   Przewodniczący  organu  wykonawczego  jednostki 
pomocniczej zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu pełnienia 
funkcji przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.
4. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do 10-go 
następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach 
rady.  Dieta  wypłacana  jest  w kasie  obsługującej  urząd  lub przelewem na konto  bankowe 
wskazane przez Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 4. Traci moc Uchwała  Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 listopada 2002 r. 
w  sprawie  ustalenia  wysokości  diety  oraz  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  dla 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.

  Przewodniczący Rady Miejskiej 
    w Byczynie

  Grzegorz Kapica


