DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 10 grudnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 12121

Data: 2018-12-10 15:34:22

UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W MORDACH
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) oraz 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 Mordach uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2018 r. ustala się diety dla radnych za udział w posiedzeniach:
1) sesji Rady Miejskiej,
2) komisji Rady Miejskiej
w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za posiedzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dietę radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady za udział w posiedzeniu sesji Rady
Miejskiej ustala się w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych).
3. Dietę radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji za udział w posiedzeniu komisji ustala się
w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
4. W przypadku, gdy posiedzenie komisji i sesji Rady odbywa się w tym samym dniu radnemu przysługuje
jedna wyższa dieta.
§ 2. Z dniem 1 grudnia 2018 r. ustala się dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 1.200 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) miesięcznie.
§ 3. 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej
dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność.
2. Potrącenia dokonuje się z diety przysługującej w kolejnym miesiącu.
3. Potrącenie diety za dany miesiąc nie może przekroczyć 30 % diety określonej w § 2.
§ 4. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej
lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości
proporcjonalnej do ilości dni, w których pełnił funkcję radnego.
2. Sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w przypadku upływu kadencji Rady
Miejskiej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/9/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet dla radnych.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Kotowska

