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UCHWALA NR XXIII / 134 / 2017 

RADY GMINY RADZANOW 
z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokosci diety dla soltysow Gminy 
Radzanow. 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r . , 
poz. 446z pozn. zm.) uchwala si?, co nast?puje: 

§1-
1. Ustala si? zryczahowan^ kwartaln^ diet? za wykonywanie obowi^zk6w wynikaj^cych z pehiienia flinkcji 

sohysa w wysokosci 600 zlotych (slownie: szescset zlotych). 
2. W przypadku pelnienia funkcji sottysa w okresie krotszym niz miesi^c wysokosc diety zostanie obliczona 
proporcjonalnie do liczby dni sprawowania fUnkcji przyjmuj^c, ze miesi^c liczy 30 dni. 
3. Diety wyplacane b?d^ do 10-go dnia miesi^ca rozpoczynaj^cego kolejny kwartal na konto bankowe podane 
przez sohysa. 
4. Podstaw^ do wyplacenia kwartalnej diety w petnej wysokosci jest wykonywanie zadan przez sohysa 
nieprzerwanie przez dany kwartal. 
5. Za kazd^ nieobecnos6 soltysa na naradach i spotkaniach zwotywanych przez W6jta Gminy Radzan6w dieta 
ulega zmniejszeniu o 10%. 

§2. 
1. Ustala si? zwrot kosztdw podr6zy sluibowych zwi^zanych z wyjazdem podj?tym w celu realizacji 

zadan wynikaj^cych z petnionej funkcji. 
2. Przez podr6z shizbow^ nalezy rozumiec petnienie obowi^zkow shizbowych poza terenem Gminy 

Radzanow. 
3. Srodek transports wla^ciwy do odbycia podr6zy sluibowej okre§la W6jt Gminy w poleceniu wyjazdu 

sluzbowego. 
4. Zwrot kosztow przejazdu powinien bye udokumentowany biletem okreslonego rodzaju ^rodka 

transportu. 
5. Na wniosek soltysa Wojt Gminy moze wyrazic zgod? na przejazd w podrbzy slu^bowej samochodem 

nieb?d4cym wtasnosci^ Gminy. W takim przypadku soltysowi przysluguje zwrot kosztow przejazdu 
wedlug aktualnej stawki za 1 km przebiegu okreslonej na zasadach przewidzianych Rozporzadzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r w sprawie warunkow ustalenia oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow shizbowych samochod6w osobowych, motocykli i 
motorowerow nieb?d^cych wlasnosci^ pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) 

§3. 
Wydatki z tytulu diety dla sohysow realizowane z budzetu Gminy Radzanow. 

§4. 
Traci moc Uchwala Nr X/62/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i 
wysokosci diety dla sohysow Gminy Radzanow. 

§5. 
Wykonanie uchwaly powierza si? Wdjtowi Gminy Radzanow. 

§6. 
1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 
2. Uchwala wchodzi w zycie od dnia 1 sierpnia 2017r. 

Przewodifh^i (cy Rady Gminy 
Rbmanl^siorek 


