
UCHWAŁA            
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży
dla radnych Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2018r., poz. 995 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000r, Nr 61, poz. 709) Rada 
Powiatu postanawia dokonać zmian w uchwale z dnia 23 listopada 2017r.  w sprawie ustalenia wysokości 
miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., 
poz. 10854) w następujący sposób:

§ 1. 1. W § 1 przedmiotowej uchwały dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

"3. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji przysługuje mu jedna dieta w wyższej wysokości."

2. W § 2 przedmiotowej uchwały dodaje się ustępy 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

"4. Podstawą wyliczenia wysokości diet za dany miesiąc są podpisane listy obecności na sesjach Rady  
lub posiedzeniach Komisji.

5. Miesięczne zestawienie obecności na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji wraz z pełnionymi przez 
Radnych funkcjami, po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, przekazuje się Staroście Siedleckiemu 
w celu sporządzenia listy wypłat diet.

6. Diety wypłacane są z dołu do 28 dnia bieżącego miesiąca.

7. Należne diety przekazuje się na wskazane przez radnego konto bankowe lub wypłaca się w kasie 
Starostwa Powiatowego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Staroście Siedleckiemu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  

 
Przewodniczący  Rady 

Powiatu

Marek Gorzała
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez
radę powiatu. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje
pełnione przez radnego.

W dniu 23 listopada 2017r. Rada Powiatu w Siedlcach uchwałą określiła wysokość miesięcznych
diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Powiatu Siedleckiego.

Zgodnie z § 1w/w uchwały Rada Powiatu postanowiła:

„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.)."

W VI kadencji Rady Powiatu w Siedlcach, czterech radnych pełni podwójne funkcje tj.
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji/wieprzewodniczącego rady. Powstała zatem
wątpliwość odnośnie ustalenia wysokości przysługującej diety dla tych osób. W związku z tym, że
w obowiązującej obecnie uchwale brak jest doprecyzowania wysokości diet dla radnych, którzy
sprawują podwójne funkcje zachodzi konieczność uszczegółowienia zapisów, celem właściwego
naliczania wysokości diet.

Ponadto w projekcie zaproponowano określenie terminu wypłaty diet jak również podstawę ich
wypłaty.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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