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UCHWAŁA NR V/33/19
RADY GMINY SOMIANKA
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka i sołtysów sołectw
z terenu gminy Somianka
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) w związku z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 2018 r., poz. 373 i 730), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800, z późn. zm.) – Rada Gminy
Somianka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale II/6/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy
Somianka i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dieta, o której mowa w ust. 1 i 2, jest uzależniona od udziału w pracach rady gminy, której zakres
określają odrębne przepisy.
4. Dieta, o której mowa w ust. 1 i 2, ulega proporcjonalnemu obniżeniu za każdy dzień
niewykonywania funkcji, z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu kalendarzowym.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.”.
§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. W sprawach diet przysługujących za miesiąc styczeń 2019 r. stosuje się paragraf 2 w brzmieniu nadanym
niniejszą uchwałą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Jan Rakowski

