
       

UCHWAŁA Nr XVII/141/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), §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 Sochocin uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmiany w § 3.1 uchwały, który utrzymuje następujące brzmienie: 

 „ § 3.1. Kwoty diet ulegają zmniejszeniu za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radnego 

na sesji Rady Gminy Sochocin lub na posiedzeniu Komisji rady, której Radny jest członkiem  

o 100 zł. Usprawiedliwienie wnoszone jest na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy.”   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XVII/141/2020 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sochocin 

Zgodnie z art. 25 ust. 4 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 

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

przekracza w ciągu miesiąca łącznie półtora krotności kwoty bazowej. 

 

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

 

Uchwała jest wynikiem stanowiska i wniosku grupy radnych i uwzględnia nieobecności 

usprawiedliwione do wypłaty diety radnemu. 

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

Gminy Sochocin. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski 

 

 

 

 


