Uchwała Nr III/17/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym
Powiatu Siedleckiego.
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/1. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,

poz. 984/ i § 3 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu /Dz. U. Nr 61, poz. 709/, Rada

Powiatu postanawia:

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

od najniższego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników określonego
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników /Dz. U. Nr 16, poz. 74,
z 1998 r. Nr 164, poz. 1189, z 1999 r. Nr 91, poz. 1037, z 2000 r. Nr 13, poz. 174,

Nr 121, poz. 1308/, a od 1 stycznia 2003 r. określoną procentowo od minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach określonych przez ustawę z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz. U. Nr 200, poz.

1679/:
dla przewodniczącego Rady w wysokości 225 %,
dla wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 175 %,

dla członków Zarządu Powiatu w wysokości 205 %,
dla przewodniczących Komisji Problemowych w wysokości 150 %,
dla radnych w wysokości 125 %.

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 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 110, poz.
1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080, Nr 154,
poz. 1784, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267/.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi Powiatu.

§3

Traci moc uchwała Nr XVI/100/2000 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 7 września 2000 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Rady Powiatu
Siedleckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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