
Uchwała Nr IV/22/11
Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
Przewodniczącego oraz Radnych Rady Miasta Dynów 

        Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada 
Miasta Dynów uchwala co, następuje :

§ 1

1. Ustala się dietę dla Przewodniczącego Rady Miasta Dynów w formie ryczałtu 
    wynoszącego miesięcznie 1.100  zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto).
2. Ustala się diety dla radnych Rady Miasta Dynów za udział:
1) w  posiedzeniach  sesji  Rady  w  wysokości  150  zł  (  słownie  złotych:  sto  

pięćdziesiąt),    
2) w posiedzeniach Komisji Rady w wysokości 100 zł ( słownie złotych: sto),
3) w posiedzeniach Komisji dla Przewodniczących Komisji w wysokości 140 zł 

(słownie złotych: sto czterdzieści). 
                                                                  § 2

Przewodniczącemu  Rady  Miasta,  Wiceprzewodniczącemu  Rady  oraz  radnym  
Rady Miasta  na  wyjazdy związane z  wykonywaniem funkcji  radnego przysługuje 
zwrot  kosztów  podróży  służbowych  oraz  diet  w  wysokości  ustalonej  
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 
roku  w  sprawie  sposobu  ustalania  należności  z  tytułu  zwrotu  kosztów  
podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn.zm.). 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.
§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI/108/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku 
w sprawie ustalenia diet oraz kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Miasta 
w Dynowa oraz radnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 
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