
UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statutach Sołectw oraz ustalenia 
wysokości diet przysługujących członkom komisji.

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. nr 61, 
poz. 710) oraz  §54 ust. 2 uchwały nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2017r. poz. 854 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

§ 1. § 1 1. Powołuje się komisję doraźną do opracowania zmian w Statutach Sołectw w składzie 5 radnych.

2. Do komisji powołuje się następujących Radnych:

1) Irena Kucharska;

2) Ireneusz Kucner;

3) Renata Nowosad;

4) Katarzyna Szafrańska;

5) Renata Szostak.

§ 2. 2 Przedmiotem działania komisji jest przygotowanie propozycji zmian w Statutach Sołectw.

§ 3. 1. Ustala się wysokość diet przysługujących radnemu będącemu członkiem doraźnej komisji statutowej 
w kwocie 200 zł za udział w każdym posiedzeniu tej komisji.

2. Ustala się dietę dla Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej w wysokości 250 zł za udział 
w każdym posiedzeniu tej komisji.

3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, na 
wskazany przez radnego rachunek bankowy.

4. Podstawą do wypłaty jest podpis złożony na liście obecności z posiedzenia doraźnej komisji statutowej.

5. Diety wypłacane są do czasu rozwiązania komisji.

§ 4. Komisja określona w § 1 ulega rozwiązaniu z chwilą uchwalenia zmian w Statutach Sołectw.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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