
  
UCHWAŁA NR XVIII/124/21 

RADY GMINY SIDRA 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 7,  ust. 8 i art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Przewodniczącemu Rady Gminy Sidra miesięczną dietę w wysokości 1300 zł (słownie: 

jeden tysiąc trzysta złotych). 

§ 2. Ustala się dietę przysługującą radnemu Rady Gminy Sidra za udział w sesji lub posiedzeniu komisji 

w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych). 

§ 3. Ustala się sołtysom Gminy Sidra miesięczną dietę w wysokości 100 zł (słownie: stu złotych). 

§ 4. Uczestnictwo radnych w posiedzeniach Rady i posiedzeniach Komisji winno być potwierdzone  

na liście obecności. 

§ 5. 1. Należności finansowe należne radnym, o których mowa w niniejszej uchwale są wypłacane w kasie 

Urzędu Gminy w Sidrze lub na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. 

2. Podstawą wypłacania diety radnemu jest jego podpis na liście obecności na sesji lub na posiedzeniu 

komisji. 

3. Diety należne sołtysom są wypłacane na wskazany przez sołtysa numer rachunku bankowego. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Sidra z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diety radnego; 

2) Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Sidra z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie diety przewodniczącego Rady 

Gminy; 

3) Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Sidra z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diety 

przysługującej sołtysom oraz sposobu jej wypłacania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2021 r. 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Bohdan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 czerwca 2021 r.

Poz. 2426
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