UCHWALA Nr 111/512014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia diet radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ<l.dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poin. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastC(puje:

§ 1. Ustala siC( nastC(puj<tce wysokosci diet w zaleznosci od pelnionej przez radnego funkcji:
1) PrzewodnicZ<l.cy Rady - w wysokosci 50% maksymalnej wysokosci diety okreslonej
ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ<l.dzie gminnym miesiC(cznie,

w art. 25

2)za miesi<tc, w ktorym PrzewodnicZ<l.cy utracil lub obj<tl mandat dieta wyplacana jest
w wysokosci proporcjonalnej do ilosci dni jego faktycznego sprawowania;
3)dietC(, 0 ktorej mowa w pkt. 2 oblicza siC( jako iloczyn dni faktycznego sprawowania mandatu i 1130
wysokosci diety miesiC(cznej przysluguj<tcej Przewodnicz<tcemu z tytulu sprawowanej funkcji,
4)Wiceprzewodnicz<tcy Rady - w wysokosci 15% maksymalnej wysokosci diety okreslonej
wart. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<tdzie gminnym za udzial w Sesji,
5)pozostali Radni - w wysokosci 12% maksymalnej wysokosci diety okreSlonej w art. 25 ust. 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ<l.dzie gminnym za udzial w Sesji i w Komisji.

§ 2. Obecnosc na Sesji rady i posiedzeniach komisji radny potwierdza skladaj<tc podpis na
liscie obecnosci.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwala Nr fV/3112011 Rady Gminy Sochocin z dnia 71utego 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokosci diet radnych.

§ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia.

UZASADNNIENIE
do UCHWALY Nr 11115/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia diet radnych

Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz£tdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pozn. zm.) radnemu przysluguj£t diety na zasadach
ustalonych przez rad« gminy.
Podstaw£t naliczenia diet przysluguj£tcych radnym jest pohorakrotnosc kwoty bazowej
okreslonej w ustawie budzetowej dla osob zajmuj£tcych kierownicze stanowiska panstwowe
na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 grudnia 1990 r. 0 ksztahowaniu wynagrodzen
w panstwowej sferze budzetowej oraz 0 zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2011 r. Nr 79 poz.
431 z pozn. zm. )
Maksymalna wysokosc diet przysluguj£tcych radnemu jest zroznicowana ze wzgl«du
na liczb« mieszkancow gminy. W gminach ponizej 15 tys. mieszkancow wynosi
50% maksymalnej wysokosci diety.
Zgodnie z powyzszym kwota bazowa na 2014 r. wynosi 1.766,46 zl. co stanowi,
ze wysokosc diety dla Przewodnicz£tcego Rady nie moze przekroczyc kwoty 1.324,84 zl.
(1.766,46 zl. x 1,5 x 50% = 1.324,84zl.).
Podstaw« naliczenia diety dla WiceprzewodnicZ£tcego stanowi 15% maksymalnej
wysokosci diety okreslonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz£tdzie
gminnym za udzial w Sesji - to jest kwota 397,45 zl.
Podstaw« naliczenia diety dla Radnych stanowi 12% maksymalnej wysokosci diety
okreslonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz£tdzie gminnym za udzial
w Sesji i w Komisji - to jest kwota 317,96 zl.
W zwi¢u z powyzszym przedkladam projekt uchwaly.

