
UCHWAŁA NR XXVI/167/2021 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 15 listopada 2021 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 (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz §3 pkt 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 
2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1975), ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 10854) zmienionej uchwałami z dnia 1 marca 2019 r. i z dnia 
11 grudnia 2020 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 3077 i z 2020 r., poz. 12906) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) §1 przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 1.1. Ustalić radnym pełniącym n/w funkcje dietę miesięczną określoną procentowo od 
2,4 krotności 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. z 2020 r. poz. 1658): 

1) dla przewodniczącego Rady w wysokości 85 %, 
2) dla wiceprzewodniczącego Rady w wysokości 76,50 %, 
3) dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu w wysokości 80,75 %, 
4) dla przewodniczących komisji problemowych w wysokości 72,25 %, 
5) dla wiceprzewodniczących komisji problemowych w wysokości 63,75 %, 
6) dla radnych w wysokości 59,50 %. 

2. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji przysługuje mu jedna dieta w wyższej 
wysokości.". 
2) w §2 ust. 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

"1. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu Komisji dieta za dany miesiąc ulega 
obniżeniu o 5% za każdą nieobecność, a w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady 
Powiatu dietę obniża się o 10% za każdą nieobecność.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

   
   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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Uzasadnienie 

W ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowisko państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834)               
w art. 5 dokonano zmiany art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), który otrzymał następujące brzmienie: 

„5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie                  
2,4-krotności 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. z 2020 r. 
poz. 1658)” . 

 Natomiast art. 18 w/w ustawy stanowi, iż przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2,                 
art. 4-6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania 
wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń należnych od dnia 01 sierpnia 2021 r. 

 W związku z czym podjęcie przedmiotowej uchwały z zastosowaniem od dnia 1 sierpnia 
2021 r. stało się konieczne i uzasadnione. 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała  
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