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UCHWAŁA  

RADY POWIATU W SIEDLCACH 
z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. 
2020, poz. 920) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r., 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 służbowych radnym Powiatu Siedleckiego zmienionej 
uchwałą z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych 
diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego (Dz. Urz.Woj. z 2017r., poz. 10854, 
z 2019r., poz.3077) w następujący sposób: 

§ 1.  W § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1) w tirecie pierwszym liczbę "100" zastępuje się liczbą „85” , 
2) w tirecie drugim liczbę "90" zastępuje się liczbą "85", 
3) w tirecie trzecim liczbę "100" zastępuje się liczbą "85”, 
4) w tirecie czwartym liczbę "85" zastępuje się liczbą "80", 
5) w tirecie piątym liczbę "75" zastępuje się liczbą "70", 
6) w tirecie szóstym liczbę "70" zastępuje się liczbą "65". 

§ 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. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

2020, poz. 920) Rada określa wysokość przysługujących radnemu diet biorąc pod uwagę pełnione

przez nich funkcje.

W związku z wnioskiem radnych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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