
UCHWAŁA NR III/10/10 
RADY GMINY LIPNO  

z dnia 29 grudnia  2010 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Lipno oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych 
 
 
 Na podstawie art.25 ust.4-8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62,  poz. 558,        
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;          
z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,      
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,   poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675/ 
 

Rada Gminy Lipno 
uchwala, co następuje : 

 
§ 1. Ustala się dla Radnych Gminy Lipno następujące diety: 
 
- dla Przewodniczącego Rady Gminy Lipno dietę zryczałtowaną w stosunku miesięcznym w 
wysokości   -  1.200,00 
-  dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipno dietę zryczałtowaną w stosunku 
miesięcznym w wysokości  -  800,00 
-  dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Lipno dietę zryczałtowaną w stosunku 
miesięcznym w wysokości  -  600,00 
-  dla pozostałych Radnych dietę zryczałtowaną w stosunku miesięcznym w wysokości   - 
550,00  
 
§  2.  Wypłata diety następować będzie w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. 
 
§  3. Z tytułu każdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady  
następować będzie potrącenie diety o 50 % jej wysokości, a w przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady następować będzie potrącenie diety w pełnej 
wysokości. 
 
§ 4. Usprawiedliwienie nieobecności : 

- na sesji Radni składają do Przewodniczącego Rady, 
- na posiedzeniach Komisji do Przewodniczącego Komisji. 
 

§ 5. 1. Radnym odbywającym podróż służbową w sprawach dotyczących Gminy przysługuje 
zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2001 r. w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy / Dz. U. Nr 66, poz. 
800 ze zmianami/ 
2. Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością 
gminy następuje według maksymalnych stawek określonych 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 ze 
zmianami/.  
 
§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XII/66/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w 
sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych  Gminy Lipno oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych. 
 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  01 stycznia  2011 roku i podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
                                                         

 


