
UCHWAŁA NR 14.115.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia  zasad na jakich przewodniczącemu   organu   wykonawczego  jednostki 
pomocniczej  będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Na podstawie  art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz.590; ze 
zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. 1. Przewodniczącemu  organu wykonawczego  za wykonywanie czynności związanych  z realizacją 
 statutowych zadań jednostek pomocniczych, w tym za udział w sesji Rady Miejskiej w Krzepicach, przysługuje  
zryczałtowana dieta miesięczna w   wysokości 200,00  złotych.

2. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego organu   wykonawczego   w okresie krótszym niż miesiąc, 
wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji, przyjmując, że miesiąc 
liczy 30 dni.

3. Dieta wypłacana będzie   do  ostatniego dnia  każdego  miesiąca,  na konto bankowe  wskazane  przez 
przewodniczącego organu wykonawczego.

§ 2. 1. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowych  związanych z  wyjazdem   podjętym w   celu realizacji   
zadań wynikających z pełnionej funkcji.

2. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określi Burmistrz Krzepic w poleceniu wyjazdu 
służbowego

3. Na wniosek przewodniczącego  organu wykonawczego, Burmistrz Krzepic może wyrazić zgodę na przejazd 
służbowy, pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku przewodniczącemu 
organu wykonawczego   przysługuje  zwrot kosztów przejazdu wg. aktualnej stawki za 1 km przebiegu określonej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów dla celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy ( tj.  Dz.U z 2002 r. Nr 27,poz.271 ze zm.)

4. Zwrot kosztów wypłacany będzie po przedstawieniu  rozliczenia wyjazdu służbowego, do ostatniego dnia 
miesiąca.

§ 3. Traci moc Uchwała  Nr XIX /159/08 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29  maja 2008 roku w sprawie 
ustanowienia  zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy będzie 
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Mateusz Kluba
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Uzasadnienie

Uchwała Nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 maja 2008 r.
przewidywała dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedla jedną zryczałtowaną dietę - za wykonywanie
czynności łącznie ze zwrotem kosztów.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy - sygn. akt. II SA/Bd 727/17, kwot kosztów podróży
służbowych nie można włączyć do kwot diet, a tym bardziej do zryczałtowanej ogólnej kwoty obejmującej
obie wartości. Ryczałt obejmujący zwrot kosztów podróży służbowej nie może abstrahować od przewidywanej
lub faktycznej sumy wydatków poniesionych na ten cel. Nie można przyznawać przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych zwrotu kosztów podróży, które się nie odbyły, podobnie jak
nie można ograniczać tego prawa do określonego z góry limitu w sytuacji, gdy rzeczywiste koszty podróży były
wyższe niż ustalony ryczałt.

Dieta dla radnego może być obniżona za absencję na sesji Rady Miejskiej, bo do jego obowiązków należy
udział w sesji Rady Miejskiej ale nie może być z tego powodu obniżona dieta sołtysa gdyż nie znajduje to
oparcia w przepisach ustawowych, gdyż sołtys ma prawo, ale nie obowiązek uczestniczenia w pracach rady
gminy.

W sytuacji gdy rada decyduje się na określenie zasad wypłaty diety radnym oraz dla przewodniczącego
organu wykonawczego jednostki pomocniczej, a osoba ta jest jednocześnie radnym, któremu z mocy prawa
przysługuje dieta, to dla takiego podmiotu istnieją dwa tytuły prawne uprawniające do wypłaty stosownych
diet.
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