
PROJEKT

UCHWALA Nr ..,.1...,12022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia ,.., 2022 r.

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie ustalenia diet dta radnych Rady Gminy Sochocin

Napodstawieart.25 ust.4,6 i 8 art.40 ust. 1 i art.41 ust. I ustawy zdnia 8 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (Dz. tJ.22022 r. poz.559 ze zm.) oraz $3 pkt 3 Rozporz4dzenia Rady

Ministr6w z dnia 27 puadziemika 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokoSci diet

przyslugujqcych radnemu gminy (Dz.rJ. z 2021 r. poz. 1974) Rada Miejska w Sochocinie

uchwala, co nastgpuje:

$ 1.W Uchwale nr III/18/2018 Rady Gminy Sochocin zdnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin zmieniasig $l ust. 2, kt6ry otrzymuje

brzmienie:

,,2. lJ stala sig miesigc zn4 dietg dla:

1) Przewodniczqcy Rady wwysokoSci 1900zN

2) Wiceprzewodniczqcy Rady w wysokoSci 1000 zl

3) Przewodniczqcy Komisji Rady w wysokoSci 1000 zl

4) Radni w wysokoSci 800 zl"

$2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

g3. Uchwala podlega pubtikacji w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego

i wchodzi w Zycie z dniem 1 sierpnia 202b.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska -Chojnacka



UZASADNIENIE
ucHwAr.Y NR ....1 ....DA22

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2022

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin

Zgodniezart.25 ust. 4, 6 i 8 trstawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym radnemu

na zasadach ustalonych przez radg gminy przysluguj4 diety oraz zwrot koszt6w podroLy

slu2bowych. Stosownie do ust. 8 wyzej cytowanej ustawy, przy ustalaniu wysokoSci diet rada

miejska bierze pod uwagg funkcje petrnione przez radnego. WysokoSd proponowanych diet nie

przekraczaw ciqgu miesi4ca Lqcznie 2,4 krotnoSci kwoty bazowe.j.

Uchwala normuje zasady i wysokoSd diet w zaleznolci od pelnionej funkcji w radzie.

Z dniem l listopada 202I r. zmianie ulegly przepisy dotycz4ce wysoko(ci diet

pruyznawanych radnym gminy. Kwoty diet zgodnie zart.l8 ustawy z dnia 77 wrzel:nia2\2lr.

o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osob zajmuj4cych kierownicze stanowiska pafistwowe

oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U.22021 r.poz. 1834) majqzastosowanie od 1 sierpnia

2021 r. Zgodme z $ 3 pkt 2 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 27 paidziemika 2021 r.

w sprawie maksymalnej wysokoSci diet przysluguj4cych radnemu gminy (Dz. U. 22021r. poz.

1974) w gminach ponizej 15 tys. mieszkaric6w miesigczna dieta r,vynosi 50% maksymalnej

wysokoSci diety. Niniejszy projekt uchwaly ma na celu wylqcznie dostosowanie do

obowiqzuj 4cych przepis6w prawnych.

W zwi4zku z pov'rylszvm przedstawiam uchwalg w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady

Miejskiej w Sochocinie.


