Uchwała Nr XXXI/498/09
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/227/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia
2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącym Zarządu Osiedli w Dębicy
Na podst. art. 24 i 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61
poz. 710)

Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XV/227/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie
ustalenia zasad wypłaty diet Radnych Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządu
Osiedli w Dębicy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady i jej Komisji, do których zostali
wybrani oraz w szkoleniach organizowanych dla Radnych Rady Miejskiej w Dębicy.
2. W razie niemoŜliwości uczestniczenia w sesji, posiedzeniach Komisji, szkoleniach
i dyŜurach Radnych Radny powinien przed ich terminem zgłosić swą nieobecność
odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Komisji.
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady następuje potrącenie 50% diety.
2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji potrąca się dietę o 25%.
3. Za opuszczenie obrad w czasie ich trwania, bez powrotu na sesję potrąca się 40%
diety.
4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na szkoleniach organizowanych dla
Radnych Rady Miejskiej potrąca się dietę o 30%.
5. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na dyŜurach Radnych potrąca się dietę o 15%.
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
Nieobecność na posiedzeniach komisji usprawiedliwia jej przewodniczący na podstawie
pisma i zaświadczenia określonego w § 6, natomiast na sesji, szkoleniach i dyŜurach
Radnych Przewodniczący Rady Miejskiej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

