
UCHWAŁA Nr XXXVI/307/2009 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 17 czerwca 2009 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta Sandomierza. 
 
 
     Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy/ Dz. U. Nr 61, poz. 710/ Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Ustala się stałą dietę miesięczną dla: 
1. Przewodniczącego Rady Miasta w wysokości 69 % maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca. 
2. Wiceprzewodniczących Rady Miasta w wysokości 51% maksymalnej 

wysokości diet przysługujących  radnemu w ciągu miesiąca. 
3. Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w wysokości 

43% maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca. 
4. Zastępców Przewodniczącego Komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w 

wysokości 36 % maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu w 
ciągu miesiąca. 

5. Radnych Miasta Sandomierza w wysokości 33 % maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca. 

2. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu radnego w czasie trwania miesiąca 
kalendarzowego dieta przysługująca zgodnie z ust.1 podlega obniŜeniu 
proporcjonalnie do okresu wykonywania mandatu w danym miesiącu. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się potrącenia w wysokości 20% uchwalonej diety za 

nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji. 
2. Nieobecność jest usprawiedliwiona, jeŜeli nastąpiło oddelegowanie radnego do 

innych prac związanych z wykonywaniem mandatu radnego i działalnością 
Rady Miasta. 

3. Nieobecność moŜe być takŜe usprawiedliwiona przez Przewodniczącego Rady 
Miasta i przewodniczących komisji w przypadku innych zdarzeń 
usprawiedliwiających nieobecność radnego – na jego pisemny wniosek. 

4. Nieobecność Przewodniczącego Rady usprawiedliwia Wiceprzewodniczący 
najstarszy wiekiem. 

5. Nieobecność Przewodniczącego Zastępcy Przewodniczącego Komisji 
usprawiedliwia Przewodniczący Rady. 

 
                                                                              § 3 

1. NaleŜność z tytułu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych Rady Miasta 
Sandomierza reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
administracji z dnia 31 lipca 2000r. /Dz.U. Nr 66, poz.800 z późn. zm./ 



2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i 
zakończenia podróŜy dla Przewodniczącego Rady dokonuje 
Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

 
§ 4 

 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/ 304/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
27 maja  2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta 
Sandomierza. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 czerwca 2009 roku. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Tadeusz Frańczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                           Uzasadnienie 
 
Klub Radnych „Sandomierskiego Porozumienia Prawicy” złoŜył propozycję wysokości diet 
radnych Miasta Sandomierza jak niŜej: 
 
      a) Przewodniczący Rady Miasta                          69 % maksymalnej diety 
      b) Zastępca Przewodniczącego                             51 % maksymalnej diety 
      c) Przewodniczący komisji                                   43 % maksymalnej diety 
      d) Zastępca Przewodniczącego Komisji               36 % maksymalnej diety 
      e) Radny                                                                33 % maksymalnej diety 


