UCHWAŁA NR 199.XXXIII.2021
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, sołtysom
i Przewodniczącemu Rady Gminy Płoniawy-Bramura
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021r, poz. 1372 ze zm. ) oraz § 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 Gminy PłoniawyBramura uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się diety dla radnych w niżej podanych wysokościach:
1) za udział w sesji rady gminy w wysokości 250,00 zł
2) za udział w posiedzeniu komisji rady gminy w wysokości 250,00 zł
2. Ustala się miesięczną dietę dla sołtysów za realizację ich zadań wynikających ze statutu sołectwa oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowiącą rekompensatę wydatków i strat spowodowanych
pełnieniem funkcji w wysokości 100,00 zł.
§ 2. 1. Radnemu pełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta
w wysokości 1700,00 zł.
2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji stałych
Rady Gminy, sesji Rady Gminy oraz dyżurów w danym miesiącu, w których Przewodniczący Rady Gminy nie brał
udziału, chyba że jego nieobecność związana była z wykonywaniem mandatu radnego.
§ 3. 1. Wypłata diet dla radnych następuje na wskazany przez radnego rachunek bankowy na podstawie list płac
sporządzonych w oparciu o listy obecności.
2. Wypłata diet dla sołtysów następuje na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy do 10-go dnia każdego
miesiąca, następującego po miesiącu, za który przysługuje dieta.
3. W przypadku, gdy łączna należność dla radnego z tytułu diety wyliczona zgodnie z niniejszą uchwałą za
dany miesiąc kalendarzowy przekroczy limit wysokości diety, określony w obwiązujących przepisach, radnemu
wypłacana jest kwota w wysokości limitu.
4. W przypadku rezygnacji sołtysa lub odwołania go z pełnionej funkcji, sołtys zachowuje w tym miesiącu
prawo do diety, proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. Dieta sołtysa,
o której mowa w §1 ust. 2 ulega proporcjonalnemu obniżeniu, z uwzględnieniem wszystkich dni w miesiącu
kalendarzowym, za każdy dzień niewykonywania przez sołtysa zadań określonych w §1 ust. 2.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 280.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 lipca 2014 roku
w sprawie określenia zasad pobierania diet przez sołtysów, uchwała Nr 36.V.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 280.XLIII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia
16 lipca 2014 roku w sprawie określenia zasad pobierania diet przez sołtysów, uchwała Nr 8.II.2018 Rady Gminy
Płoniawy-Bramura z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy PłoniawyBramura oraz uchwała Nr 34.IX.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Płoniawy-Bramura.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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