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UCHWAŁA NR VIII/27A/2019
RADY GMINY SOŃSK
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym, sołtysom, Przewodniczącemu oraz
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się diety dla radnych za udział w sesji Rady Gminy oraz za udział w posiedzeniach komisji
Rady Gminy dla radnych będących członkami danej komisji, w wysokości 180,00 zł.
2. Diety, o których mowa w ust. 1, nie przysługują Przewodniczącemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady
Gminy.
3. Ustala się diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 110,00 zł.
4. Radny będący jednocześnie sołtysem, otrzymuje za udział w sesji Rady Gminy jedną dietę w wysokości
należnej radnemu.
§ 2. 1. Radnemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta
w wysokości 1.324,00 zł.
2. Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta
w wysokości 800,00 zł.
3. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 i 2 ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność na sesji lub
komisji.
§ 3. 1. Wypłata diet dla radnych i sołtysów następuje każdorazowo po odbytym posiedzeniu lub sesji
w kasie Urzędu Gminy, na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności.
2. Wypłata diet dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, za dany miesiąc
kalendarzowy, następuje do końca tego miesiąca. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
3. W przypadku, gdy łączna należność z tytułu diety dla radnego wyliczona zgodnie z niniejszą uchwałą za
dany miesiąc kalendarzowy przekroczy limit wysokości diety, określony w obowiązujących przepisach,
radnemu wypłacona jest kwota do wysokości limitu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia
zasad wypłacania zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych i Sołtysów, zmieniona
uchwałami Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 maja 2011 r. oraz nr XXXI/181/2017 Rady Gminy
Sońsk z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca
2011 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
Radnych i Sołtysów.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sońsk.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Gebert

