
UCHWAŁA NR V / 4 4 / 1 5 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych Rady Gminy Adamów 

Na podstawie art. 25 ust 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.? 

poz. 594 z późn. zm./ - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

1. Ustalić dla Przewodniczącego Rady Gminy dietę w wysokości 1100,00 zł. /słownie jeden tysiąc sto 
złotych / miesięcznie. 
2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 10 % wartości miesięcznej diety za każdą 
nieobecność na sesji Rady Gminy. 
3. W przypadku nie wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji przez Przewodniczącego 
Rady przez okres dłuższy, niż jeden miesiąc, dieta nie przysługuje. 

Ustalić Wiceprzewodniczącym Rady Gminy dietę w wysokości 220,00 zł. /słownie dwieście dwadzieścia 
złotych /za udział w sesji. 

Ustalić dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, w posiedzeniach komisji stałych i doraźnych diety w 
następującej wysokości: 
1) dla przewodniczących komisji stałych i doraźnych - 220,00 zł. /słownie dwieście dwadzieścia złotych/ 
2) dla radnych - 200,00 zł. /słownie dwieście złotych/. 

Za wyjazdy służbowe związane z wykonywaniem mandatu, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowych i diet na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.). 

Traci moc Uchwała Nr IW26/15 Rady Gminy w Adamowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 
zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ i . 

§2. 

§3 . 

§4. 

§5. 

§6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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