
UCHWAŁA  NR IV/46/06
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej 
w Kamieńsku.

Na podstawie art.  25 ust.  4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Radni Rady Miejskiej w Kamieńsku otrzymują zryczałtowane miesięczne diety.

§2. Biorąc  pod  uwagę  funkcje  pełnione  przez  radnych  ustala  się  następujące 
miesięczne diety:

1. przewodniczący komisji – 500zł.
2. radni będący członkami jednej komisji – 200zł.
3. radni będący członkami dwóch komisji – 300zł.
4. radni będący członkami trzech i więcej komisji – 400zł.
5. radni nie będący członkami żadnej komisji – 100zł.

§ 3.W przypadku, gdy radny pełni jednocześnie kilka funkcji, przysługuje mu jedna 
dieta odpowiadająca najwyższej diecie dla jednej z pełnionych funkcji.

§ 4. W przypadku, gdy radny rozpoczyna lub kończy wykonywanie mandatu w trakcie 
miesiąca dieta przysługuje w części proporcjonalnej do czasookresu sprawowania mandatu w 
danym miesiącu.

§ 5. Podstawą naliczenia diet określonych w § 2 są listy obecności.

§ 6. Diety wypłacane są na koniec każdego miesiąca.

§ 7.  Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na Sesji Rady bądź Komisji potrąca 
się 20 % diety.

§ 8. 1. W przypadku nieobecność usprawiedliwionej na Sesji Rady bądź Komisji dieta 
płatna jest w 100%. Nieobecnościami usprawiedliwionymi są w szczególności:
            1) zwolnienie lekarskie radnego
            2) zdarzenie losowe, które dotknęło osobiście radnego bądź najbliższych członków    
               rodziny radnego
            3) udział w pracach organów występujących z zaproszeniem lub wezwaniem               
              (Wojewoda, Prokuratura, Sad, Policja)
            4) nieobecność radnego usprawiedliwia Przewodniczący Rady.
            5) nieobecność Przewodniczącego Rady usprawiedliwia Rada Miejska.



   

§ 9. Tracą moc uchwały:
• uchwała Nr IV/53/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 grudnia 2002r. 

w  sprawie  ustalenia  wysokości  diety  dla  członków  Komisji  stałych  Rady 
Miejskiej w Kamieńsku, 

• uchwała Nr XXX/257/2004 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 grudnia 
2004r.  w sprawie  ustalenia  wysokości  diety dla  radnych Rady Miejskiej  w 
Kamieńsku, 

• uchwała Nr XXX/258/2004 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 grudnia 
2004r.  w sprawie  ustalenia  wysokości  diety  dla  Przewodniczących Komisji 
stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku, 

• uchwała Nr XXXII/284/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 lutego 
2005r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diety dla 
radnych Rady Miejskiej w Kamieńsku, 

• uchwała Nr XXXII/285/2005 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 lutego 
2005r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diety dla 
Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej w Kamieńsku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
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