
UCHWAŁA NR XV/182/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2019 poz. 506 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu (Dz.U.2000 Nr 61, poz. 710), Rada 
Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wysokość diet maksymalnych przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa 

art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 2. 

Radnym Miasta Sandomierza przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości 75% maksymalnej 

wysokości diety.

§ 3. 

1. Radnemu za pracę w Radzie i Komisjach przysługuje miesięczna dieta ryczałtowa.

2. Ustala się następujące diety dla radnych:

1) dla Przewodniczącego Rady - 92% diety określonej w § 2,

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 68% diety określonej w § 2,

3) dla Przewodniczących komisji stałych - 57,5% diety określonej w § 2,

4) dla Zastępców Przewodniczących komisji stałych - 48% diety określonej w § 2,

5) dla radnych nie pełniących żadnych z wyżej wymienionych funkcji - 44% diety określonej
w § 2.

3. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania mandatu.

4. W przypadku objęcia funkcji o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4 w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowanej funkcji.

5. Radny ma prawo tylko do jednej z diet wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-5.

§ 4. 

1. Ustala się potrącenia w wysokości 20% uchwalonej diety za nieusprawiedliwioną nieobecność 
na sesjach i posiedzeniach komisji.

2. Nieobecność jest usprawiedliwiona, jeżeli nastąpiło oddelegowanie radnego do innych prac 
związanych z wykonywaniem mandatu radnego i działalnością Rady Miasta.
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3. Nieobecność może być także 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 komisji oraz Zastępcy Przewodniczącego komisji 
usprawiedliwia Przewodniczący Rady.

§ 5. 

1. Należność z tytułu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Sandomierza reguluje 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.

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

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXXVI/307/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2009 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta Sandomierza.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miasta Sandomierza

ustala zasady przyznawania i wysokość diet przysługujących radnemu oraz zwrot kosztów podróży

służbowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 w/w ustawy wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie

półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze

stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, natomiast § 3 ust. 2

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet

przysługujących radnemu gminy określa wysokość diety na poziomie 75% maksymalnej wysokości diety w

gminach od 15 tys. mieszkańców do 100 tys. mieszkańców.

Biorąc pod uwagę spełnienie warunków określonych przepisami prawa podjęcie uchwały uważa się za

uzasadnione.
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