
Uchwała Nr XXXVI/270/2021 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach 

 

 

 

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

(Dz. U z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz 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 Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się diety dla radnych za udział w posiedzeniach: 

1) sesji Rady Miejskiej, 

2) komisji Rady Miejskiej  

w wysokości 350,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) za posiedzenie,  

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dietę radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady za udział w posiedzeniu 

sesji Rady Miejskiej ustala się w wysokości 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt 

złotych).  

3. Dietę radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji za udział w posiedzeniu 

komisji ustala się w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). 

4. W przypadku, gdy posiedzenie komisji i sesji Rady odbywa się w tym samym dniu 

radnemu przysługuje jedna wyższa dieta. 

 

§2 

 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustala się dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej                                 

w wysokości:  

1) 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za organizowanie i udział w sesji Rady Miejskiej, 

2) 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) za udział w posiedzeniu Komisji 

Rady Miejskiej, której jest członkiem.  

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

 

§4 

 

Traci moc uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30  listopada 2018 r.                    

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mordach (Dz.Urz. 

Woj.Maz. z 2018 r. poz. 12121). 

 

 

                                                                    



§5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 

 /-/ Katarzyna Kotowska  

 

 

 


