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PRZEWODNICZACY RADY MIASTA 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

DRM.0004.6.2021

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwosci 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Odpowiadaj^c na Pahstwa wniosek o obnizenie diet radnych Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego o 50% informuj$:

Propozycj§ Klubu Prawa i Sprawiedliwosci przyj^em z satysfakcj^. Rozumiem, 
ze w duzej mierze kierujecie sip Pahstwo wyrzutami sumienia. Notoryczne uchylanie sip od 
gbsowania, czpsci czbnkow Klubu Prawa i Sprawiedliwosci moze takie wyrzuty budzic. 
Uwazam za niewtasciwe podpisywanie listy obecnosci - co uprawnia do otrzymania diety - 
i niebranie udziatu w gtosowaniu. Zasipgatem opinii wsrod innych radnych. Osoby, rzetelnie 
wykonuj^ce obowi^zki wynikaj^ce z mandatu radnego, muszq znacz^co wipcej czasu 
poswipcac na zgtpbienie zagadnieh bpdpcych w porzpdku posiedzeh, komisji i sesji. 
Jednoczesnie przypominam, ze urzpdnicy s^ do Pahstwa dyspozycji w zakresie udzielania 
wyjasnieh lub dodatkowych informacji zwi^zanych z trescip projektow uchwat oraz innych 
materiabw.

Ustawodawca w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) okreslit, ze na zasadach ustabnych przez radp gminy, 
radnemu przysbgujp diety oraz zwrot kosztow podrozy sbzbowych. W zwi^zku z powyzszym 
Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim podjpta Uchwafg Nr VI/66/07 z dnia 28 lutego 2007 
roku w sprawie ustalenia wysokosci diet dla radnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz zasad ich wypfacania. W akcie tym okreslone zostaty przypadki, w ktorych zmniejsza sip 
wysokosc diety radnego. Nie ma mozliwosci obnizenia diet, z powodow innych niz wymienione 
w wyzej wymienionej uchwale.

Sesje Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w formie korespondencyjnej zarzpdzane 
sp na podstawie art.15zzx. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych 
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorob zakaznych oraz wywoianych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1842 ze zmianami). Forma korespondencyjna jest zatem prawnie usankcjonowana. 
W zwi^zku z powyzszym, w swietle obowi^zuj^cych przepisow, nie ma podstaw prawnych do 
zmniejszenia diet radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi w Uchwale nr 3/7/2021 
z dnia 21 stycznia 2021 r, umarzajpcej postppowanie nadzorcze dotyczpce Uchwaty Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XXXI/426/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwaty budzetowej miasta na 2021 rok - wszczpte w zwisjzku z Pahstwa wystppieniem - 
podkreslib: „przepisy pozostawiajq przewodniczqcemu organu stanowiqcego jednostki 
samorzqdu terytorialnego prawo wyboru trybu obrad i giosowania, przy czym zauwazyc 
nalezy, iz ustawodawca nie wskazal przesianek determinujqcych wybor jednej z metod 
prowadzenia obrad a co z tym zwiqzane metody giosowania." Nie ma zatem podstaw do 
podwazania podejmowanych przeze mnie decyzji, co do sposobu organizacji prac Rady 
Miasta, albowiem w okolicznosciach pandemii koronawirusa sposob ten jest zgodny z prawem 
i jako taki nie jest kwestionowany przez organ nadzoru.



Przypominam, ze maj^ Pahstwo mozliwosc zasi$gni$cia szczegoiowych informacji odnosnie 
projektow uchwaf i wszelkich materiaiow znajduj^cych si$ w porz^dku obrad poszczegolnych 
komisji oraz mog^ Pahstwo przedktadac na sesje swoje uwagi lub stanowiska, ktore podczas 
sesji Rady Miasta zostan^ odczytane.

Reasumuj^c, w zwi^zku z przedstawionym na wst^pie zaangazowaniem Pahstwa 
w pracach Rady Miasta, nic nie stoi na przeszkodzie aby cztonkowie Klubu Prawa 
i Sprawiedliwosci przekazywali dowoln^ kwot^ ze swojej diety na cele charytatywne 
lub samorz^dowe.
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Do wiadomosci:
- Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- Biuletyn Informacji Publicznej Urz§du Miasta


