
UHWAŁA NR II/6/18 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Somianka 

i sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka 

 

  Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37b  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) w związku 

z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 373 i 730), rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

 

 § 1. 1. Ustala się dietę dla radnych Rady Gminy, z wyłączeniem Przewodniczącego      i 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, za udział w sesji Rady Gminy lub posiedzeniach stałych 

komisji Rady Gminy w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Dieta, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie będącej członkiem danej komisji      

i biorącej udział w posiedzeniu bądź sesji lecz nie więcej niż za jedno posiedzenie w danym 

dniu. 

3. Radnym Rady Gminy, pełniącym jednocześnie funkcję sołtysa – za udział w sesji 

Rady Gminy, przysługuje jedna dieta w wysokości ustalonej dla radnych. 

4. Komisje doraźne pracują bez wynagrodzenia. 

 5. Łączna miesięczna dieta radnego nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 

diety określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710). 

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Gminy w 

wysokości 1340 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści złotych ). 

2. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

w wysokości  800 zł (słownie: osiemset złotych). 

 

§ 3. Ustala się dietę dla sołtysów sołectw z terenu gminy Somianka za udział w sesji 

zwyczajnej Rady Gminy Somianka w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę 

za każdą zwyczajną sesję, lecz nie więcej niż za jedną sesję w danym dniu. 

 

§ 4.  Diety, o których mowa w § 1.1 oraz § 2.1, a także w  § 3, będą wypłacane na 

wskazany rachunek bankowy po zakończeniu posiedzenia lub sesji na podstawie list obecności. 

 

§ 5. 1.Tracą moc: 

1) uchwała  Nr V/29/11 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 

ustalenia wysokości zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz 

zwrot kosztów podróży służbowych; 



2) uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 

ustalenia diet dla radnych Rady Gminy; 

3) uchwała Nr XXV/148/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia diet dla 

sołtysów z terenu Gminy Somianka. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

                

                Przewodniczący 

                          Rady Gminy  

                                             

                             /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Zgodnie z  art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432 ) w związku z ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. 

o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 373 i 730), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 

r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 

710) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 

r. maksymalna dieta radnego w ciągu miesiąca w  Gminie Somianka może wynosić 50%  

maksymalnej wysokości diety, czyli maksymalnie 1342,07 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 37b 

ust. 1 w/w ustawy rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta. 

 

 

 

 

 

 

 


