
UCHWAŁA NR XIV/318/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki
Pomocniczej nr 20 Zarzecze

Na podstawie art. 37b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 
z późn.zm.)  oraz §13 ust. 2 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze nadanego uchwałą nr XLI/855/05 
Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 20 Zarzecze  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 83 poz. 2291)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Przyznać Przewodniczącemu Rady oraz Przewodniczącemu Zarządu Jednostki Pomocniczej 
nr 20 Zarzecze diety w wysokości po 400 zł miesięcznie, a Sekretarzowi Zarządu dietę w wysokości 
200 zł miesięcznie.

2. Dieta, o której mowa w ust. 1 stanowi rekompensatę kosztów czynności związanych z wykonywaniem 
obowiązków, o których mowa w Statucie Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze.

§ 2. 1. W przypadku pełnienia obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 1, w okresie krótszym niż miesiąc 
wysokość diety oblicza się proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 
dni.

2. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może czasowo pełnić swoich obowiązków, 
zobowiązana jest powiadomić o zaistniałej sytuacji na piśmie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, 
podając okres w którym nie będzie wykonywać obowiązków. Dietę dla takiej osoby wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 
wysokości diety, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Ustala się, że dieta będzie naliczana od następnego dnia po wyborze na Przewodniczącego Rady, 
Przewodniczącego Zarządu lub Sekretarza Zarządu do dnia zaprzestania funkcji.

§ 3. Diety, stanowiące koszty działalności organów Jednostki Pomocniczej pokrywane będą z budżetu 
miasta Katowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice i Przewodniczącemu Rady Miasta 
Katowice.

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/1085/05  Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie 
ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej 
nr 20 Zarzecze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice
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