
 
UCHWAŁA 

Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.  

 
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U  z 2017 r., poz. 1868) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 
radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709), Rada Powiatu postanawia, co 
następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Ustalić radnym pełniącym n/w funkcje dietę miesięczną określoną procentowo  

od najniższego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników, określonego 
ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847): 

   - dla przewodniczącego Rady w wysokości 100 %, 
   - dla wiceprzewodniczącego Rady  w wysokości 90 %, 
   - dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu w wysokości 100 %, 
   - dla przewodniczących Komisji Problemowych w wysokości 85 %, 
   - dla wiceprzewodniczących Komisji Problemowych w wysokości 75 %, 
   - dla radnych w wysokości 70 %. 
 
2. Maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca nie może 

przekroczyć łącznie 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 966 z późn. zm.)  

 
§ 2. 

 
1. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach Komisji lub sesji Rady Powiatu 

dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 10 % za każdą nieobecność. 
2. Potrącenia dokonuje się z diety przysługującej w kolejnym miesiącu. 
3. Potrącenie diety za dany miesiąc nie może przekroczyć 30 % diety określonej w § 1. 
 

§ 3. 
 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji  
lub zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn, radny zachowuje  
w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których 
pełnił funkcję radnego. 

2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w przypadku 
upływu kadencji rady. 



3. Członkom Zarządu Powiatu niepozostającym w stosunku pracy dieta przysługuje  
do dnia wyboru nowego Zarządu. 

§ 4. 
 

Radnemu, który wykonuje zadania zlecone przez Radę Powiatu w Siedlcach poza 
obszarem Powiatu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

§ 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi Powiatu. 

 
§ 6. 

 
Traci moc uchwała Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku  
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu 
Siedleckiego. 

 
§ 7. 

 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 

     /-/ Zygmunt Wielogórski 

 


