
UCHWAŁA NR XIX/147/2020 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 14 maja 2020 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały XV/112/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                         
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta                     

i Gminy Białobrzegi i Sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych. 
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8, 10 i 37b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                          
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz.710), § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800           
z późn.zm.1) i § 10 ust. 2 i  § 89 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi uchwalonego uchwalą 
Nr VIII/065/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015 roku (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7348 z późn.zm.2) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XV/112/2019 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad wypłacania Radnym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i Sołtysom 
diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Podstawę do wypłacenia diety dla Radnych Rady Miasta i Gminy Białobrzegi oraz 
Sołtysów stanowi podpis na liście obecności na sesjach Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                              
i posiedzeniach stałych komisji Rady z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3 i 3a.” 

 
2) w § 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  
„3a. Zapisy ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku Sołtysa, który nie mógł uczestniczyć 
w sesji lub komisji stałej Rady zwołanej w trybie zdalnym lub korespondencyjnym.” 

 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 7 kwietnia 2020 r. 
 

 
  Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

 Marcin Osowski 
 

 

 

 
1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz..U. z 2002 r Nr 14 poz.138 i w  Dz.U. z 2003 r. Nr 33,poz.280. 
2 Zmiany do Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 
9190, z 2018 r. poz. 11256 i 12697. 



 
Uzasadnienie 

  
 

Wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale dotyczą wypłacania diet sołtysom                
w przypadku, gdy Sołtys nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, które odbyło się w trybie 
korespondencyjnym lub zdalnym.  
Przy zastosowaniu trybu korespondencyjnego odbycia  sesji lub komisji brak jest możliwości 
w nich udziału Sołtysa z przyczyn formalnych. W przypadku sesji lub komisji odbywającej się 
w trybie zdalnym mogą zaistnieć sytuacje uniemożliwiające udział Sołtysa w obradach nie                   
z jego winy. Proponowana zmiana znosi negatywne konsekwencje finansowe dla Sołtysa                   
za zaistnienie sytuacji, na którą nie miał wpływu. 
W związku z faktem, że ostatnia Sesja Rady Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Komisja 
Edukacji, Rolnictwa i Spraw Społecznych odbyła się w trybie korespondencyjnym w dniu                     
7 kwietnia 2020 r. zasadnym jest aby niniejsza uchwała obowiązywała od tego dnia.    
 

 

 

 

 

 


