
UCHWAŁA Nr XXXVI/260/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

                                              z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Sochocinie 

Na podstawie art. 25 ust.4,6 i 8 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 r w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Sochocinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Radnym Rady Miejskiej w Sochocinie w zależności od funkcji pełnionej przez radnego, 

przysługują diety miesięczne w wysokości : 

1) Przewodniczący Rady -1900 zł 

2) Wiceprzewodniczący Rady -1000 zł 

3) Przewodniczący Komisji  - 1000 zł 

4) Radni - 800 zł 

2. Okresem rozliczeniowym do ustalania wysokości należnej diety jest miesiąc kalendarzowy. 

Dietę wypłaca się w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych 

w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz Komisjach. 

§ 2. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta 

przewidziana dla funkcji, dla której ustalono najwyższą dietę. 

§ 3.1. Kwoty diet ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej 

w Sochocinie lub na posiedzeniu Komisji Rady, której radny jest członkiem o 100 zł.  

2. W przypadku sesji o więcej niż jednym posiedzeniu, nieobecność na każdym posiedzeniu 

liczy się osobno. 

3. Diety o których mowa w § 1 ust. 1, nie przysługują w przypadku niemożności sprawowania 

mandatu radnego przez okres dłuższy niż miesiąc, poczynając od miesiąca kalendarzowego 

następującego po miesiącu, w którym upłynął okres miesięcznej nieobecności. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Sochocin. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet 

radnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od 

dnia 1 sierpnia 2021 roku. 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXXVI/260/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 
  

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Sochocinie 

  

Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radnemu 

na zasadach ustalonych przez radę gminy przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych. Stosownie do ust. 8 wyżej cytowanej ustawy, przy ustalaniu wysokości diet rada 

miejska bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość proponowanych diet nie 

przekracza w ciągu miesiąca łącznie 2,4 krotności kwoty bazowej.  

Uchwała normuje zasady i wysokość diet w zależności od pełnionej funkcji w radzie.    

Z dniem 1 listopada 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wysokości diet  

przyznawanych radnym gminy. Kwoty diet zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. 

o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) mają zastosowanie od 1 sierpnia 

2021 r. Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r.  

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1974) w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców miesięczna dieta wynosi 50% maksymalnej 

wysokości diety. Niniejszy projekt uchwały ma na celu wyłącznie dostosowanie do 

obowiązujących przepisów prawnych.  

W związku z powyższym przedstawiam uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady 

Miejskiej w Sochocinie.  

  

  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


