
UCHWAŁA Nr IV/9/2014 

Rady Gminy w Sobolewie 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym 

Rady Gminy w Sobolewie. 

Na podstawie: 

– art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072),  

– § 3 pkt 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 Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje: 

                                                            

    § 1 

 

1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla radnego, pełniącego funkcje Przewodniczącego 

Rady Gminy w Sobolewie, w wysokości 1000,00 zł.    

2. Ustala się dietę dla radnego, uczestniczącego w sesji Rady Gminy w Sobolewie,                        

w wysokości 130,00 zł. 

3. Ustala się dietę dla radnego, uczestniczącego w pracach stałej lub doraźnej komisji Rady 

Gminy w Sobolewie, w wysokości 130,00 zł. 

 

§ 2 

 

1. Radnemu będącemu członkiem więcej, niż jednej komisji Rady Gminy w Sobolewie, 

uczestniczącemu w tym samym dniu w pracach tych komisji, przysługuje jedna dieta,                  

w wysokości 130,00 zł. 

2. Radnemu uczestniczącemu w tym samym dniu w sesji Rady Gminy w Sobolewie oraz                  

w pracach komisji tej Rady, przysługuje jedna dieta w wysokości 130,00 zł. 

 

§ 3  

 

Podstawę wypłaty diety, stanowi własnoręczny podpis radnego na liście obecności, potwierdzający 

fakt uczestnictwa w sesji Rady Gminy lub w pracach komisji Rady Gminy, złożony w dniu 

odbywania sesji lub posiedzenia komisji. 

    

§ 4 

Wypłata diet dokonywana będzie: 

1) dla radnego, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie – jeden raz 

w miesiącu, w terminie do ostatniego dnia  danego miesiąca, za ten miesiąc;  

2) dla radnych Rady Gminy w Sobolewie – niezwłocznie po zakończeniu obrad sesji lub 

posiedzenia komisji Rady Gminy - 

– gotówką, do rąk uprawnionego, w kasie Urzędu Gminy w Sobolewie lub przelewem na 

rachunek bankowy, wskazany przez radnego, w terminie 3 dni od daty zakończenia obrad 

sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

                                                              



§ 6 

 

Tracą moc: 

 - uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie; 

- uchwała Nr XII/72/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 23 lutego  2012 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy 

w Sobolewie 

  

§ 7  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do diet, przysługujących radnym 

Rady Gminy w Sobolewie – od dnia 1 stycznia 2015 r.  

 

 
 Przewodniczący Rady Gminy  

Karol Marcinkowski 


