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w sprawie: zasad przyznawania diet oraz podróży służbowych radnych powiatu

Na podstawie art.21 ust 4,4a,5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r. poz. 595 oraz 645) w związku z §3 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnym
powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709) oraz §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66 poz. 799z późń.zm.)
Rada Powiatu Nowodworskiego u c h wal a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dietę miesięczną dla radnych, do której wyliczenia jako podstawę stosuje się
kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. 2011
Nr 79 poz. 431 z późno zm.!.

2. Maksymalna wysokość diet przysługującym radnemu nie może w ciągu miesiąca
przekroczyć łącznie 85% półtora krotności kwoty bazowej określonej w ust.1.

§2

1. Ustala się następujące współczynniki procentowe diet w zależności od funkcji pełnionych
przez radnego:

1) Przewodniczący Rady
2) nieetatowy Członek Zarządu
3) V-ce Przewodniczący Rady

oraz Przewodniczący komisji
4) V-ce Przewodniczący komisji
5) pozostali Radni

- 108% kwoty bazowej
- 94,5% kwoty bazowej

- 81% kwoty bazowej
- 67,5% kwoty bazowej
- 54% kwoty bazowej

2. Zwiększa się diety ustalone w ust. 1 radnym pracujących w Komisji Rewizyjnej w
miesiącach: marzec, kwiecień danego roku o 18% w stosunku do kwoty wyliczonej w ust. 1.

§3

1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach lub posiedzeniach komisji w danym
miesiącu dietę określoną w § 2 ust. 1 i 2 zmniejsza się o 10%

2. Usprawiedliwienia dokonuje się na pisemny wniosek zainteresowanego radnego.

3. Kompetencje w zakresie uznawania usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na sesji
przysługują przewodniczącemu rady, na posiedzeniach komisji ich przewodniczącym, a w
stosunku do przewodniczącego komisji przewodniczącemu rady.



4. Kompetencje w zakresie usprawiedliwienia, w przypadku nieobecności nieetatowego
członka zarządu na posiedzeniach Zarządu Powiatu, przysługują przewodniczącemu Zarządu.

§4

l. Obecność na sesji rady i posiedzeniach komisji i zarządu potwierdza się podpisaniem na
liście obecności.

2. Diety wypłacane są radnym cztemastego dnia następnego miesiąca lub w pierwszy dzień
roboczy po tym dniu.

§5

1. W poleceniu wyjazdu służbowego Przewodniczący Rady określa termin i miejsce
wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

2. Czynności o których mowa w ust. I w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje
Wiceprzewodniczący.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr II/8/2006 z dnia 4 grudnia 2006r.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013r.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścier i Z. Wói\miski s.c. w Pultusku
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