
Uchwała Nr IV/23/2015
Rady Gminy Murów

z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2014

Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów

Na podstawie art.  25 ust.  4, 6 i 8, art.  37 b ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 
poz. 1072) oraz  § 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 Murów uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/19/2014 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Gminy Murów oraz sołtysów wprowadza się następujące 
zmiany:

1. w § 2 dodaje ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy sołtys nie  może pełnić swoich obowiązków przez cały okres 
za który należna jest dieta, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby 
dni pełnienia przez sołtysa obowiązków przyjmując 1 dzień pełnienia obowiązków za 
1/30 wysokości diety.
4. Podstawą  do  wyliczenia  diety  dla  sołtysa  jest  jego   pisemne  oświadczenie
o nieprzerwanym pełnieniu obowiązków sołtysa w danym miesiącu oraz obecność na 
sesji Rady Gminy potwierdzona podpisem na liście obecności. Oświadczenie należy 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie w terminie do 5 dnia następnego 
miesiąca”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Diety dla radnych są  wypłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie list sporządzanych w oparciu  
o listy obecności na sesjach Rady Gminy.
„2. Diety dla sołtysów są wypłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, za który przysługuje dieta, na podstawie list sporządzanych w oparciu
o  listy  obecności  na  sesjach  Rady Gminy oraz  złożone  oświadczenia  o  pełnieniu 
obowiązków”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2015 r. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stanisław Onyszkiewicz


