
projekt 

UCHWAŁA………………. 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ………………. 

w sprawie  ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w  sesjach Rady 

Powiatu, posiedzeniach  Komisji i  Zarządu Powiatu  diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych  

 

Na podstawie art. 21 ust. 4,4a i ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920  ze zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu powiatu ( Dz. U. z 2021r. poz.1975), § 1,2,3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia 

należności  z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66 

poz.799 ze zm ) oraz  § 46 pkt 4 Statutu Powiatu Wągrowieckiego  (Dz. Urz. Woj. Wielk.  z 

2019 r. poz.1423),  Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Na zasadach niżej określonych radnym biorącym udział w  sesjach Rady Powiatu, 

posiedzeniach Komisji i Zarządu Powiatu przysługują diety oraz zwroty kosztów podróży. 

 

§ 2. 1. Przewodniczącemu  Rady Powiatu Wągrowieckiego ustala się miesięczną dietę w 

wysokości: ..................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 

zmianie niektórych innych ustaw . 

     2. Przewodniczący Rady nie otrzymuje diet za udział w sesjach Rady Powiatu oraz w  

posiedzeniach Komisji. 

 

§ 3. Wiceprzewodniczącemu  Rady Powiatu Wągrowieckiego ustala się miesięczną dietę w 

wysokości: ……….........  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 zmianie 

niektórych innych ustaw . 

 

§ 4. 1.W razie niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

Wągrowieckiego przez cały miesiąc kalendarzowy, dieta w wysokości przysługującej 

Przewodniczącemu Rady  przysługuje  Wiceprzewodniczącemu wykonującemu obowiązki 

Przewodniczącego. 

        2. W sytuacji opisanej ust.1  Wiceprzewodniczącemu przysługuje jedna wyższa dieta.  

 

§ 5. 1.Radny otrzymuje dietę z budżetu powiatu za udział w posiedzeniach: 

          1)  Sesji, Komisji Stałych i Zarządu Powiatu, 

          2)  Komisji i zespołów  roboczych powołanych uchwałami Rady Powiatu, 

          3)  Komisji i zespołów roboczych powołanych przez Zarząd Powiatu. 

  2.  Radnemu będącemu etatowym członkiem Zarządu Powiatu dieta nie przysługuje. 



 

    

§ 6.  Ustala się dietę za udział w posiedzeniu organu albo komisji, o których mowa w § 5  ust.1 

w wysokości ………….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 zmianie 

niektórych innych ustaw (podstawa) , z zastrzeżeniem § 7.   

 

§ 7. 1.Podstawę do wypłacenia diety stanowi czynny udział w posiedzeniu, potwierdzony 

podpisem radnego na liście obecności, z zastrzeżeniem § 8 . 

       2. Listę  należnych radnym  diet zatwierdza Przewodniczący Rady Powiatu. 

 

§ 8. Dieta nie przysługuje jeżeli radny bierze udział w mniej niż 50% czasu trwania posiedzenia. 

 

§ 9. 1. Dla  Przewodniczących  obrad Komisji  za udział w posiedzeniach Komisji ustala się 

dietę  powiększoną o …..% podstawy, o której mowa w § 6.   

        2. Dla sekretarza sesji Rady i sekretarza posiedzeń Komisji za udział w posiedzeniu i 

protokołowanie  ustala się dietę  powiększoną o ……% podstawy, o której mowa § 6.   

 

§ 10. 1.Radnym przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży służbowych za zasadach  

określonych w  Rozporządzeniu  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2000 roku w sprawie ustalenia sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych powiatu. 

         2. Ustala się stawkę  za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego używanego 

przez radnego do odbycia podróży służbowej w wysokości maksymalnych stawek określonych 

w przepisach w sprawie warunków ustalania  oraz sposobu dokonywania  zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i  motorowerów                         

niebędących własnością pracodawcy. 

 

§ 11. Wypłata diet i kosztów podróży następuje w rozliczeniu miesięcznym w terminie do dnia 

10 następnego  miesiąca-  przelewem na wskazane  konto bankowe. 

 

§ 12. Traci moc: 

- Uchwała Nr V/23/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 roku w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w posiedzeniach Sesji Rady Powiatu, 

Komisji, Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych , 

- Uchwała Nr XXIV/121/2000 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2000 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 

1999 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w posiedzeniach 

Sesji Rady Powiatu, Komisji, Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,  

 

 



-  Uchwała Nr XXXVIII/186/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2002 

roku  w sprawie zmiany uchwały  Nr V/23/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 

stycznia 1999r w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w 

posiedzeniach Sesji Rady Powiatu, Komisji, Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych  

- Uchwała NR VII/41/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w 

sprawie  zmiany uchwały  Nr V/23/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 1999 

roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w posiedzeniach Sesji 

Rady Powiatu, Komisji, Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych . 

 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 grudnia  2021 roku. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

_________________________ 

/Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENE 

do Uchwały ……………. 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia …………………. 

w sprawie  ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w  Sesjach Rady 

Powiatu, posiedzeniach Komisji i Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych  

 

Działając w oparciu o art.21 ust.4,4a i ust.5 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym , radnemu  przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu powiatu określiło górną granicę,  jaką może otrzymać radny z tytułu 

sprawowania mandatu. Według w/w rozporządzenia maksymalna wysokość diet ,jakie 

przysługują radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 85%   2,4 krotności 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 zmianie niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z art.9 ust.1pkt 2 lit. a  ustawy  budżetowej na rok 2021 kwota bazowa, która 

stanowi podstawę do naliczania diet wynosi 1789,42 zł. 

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                

31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych powiatu, podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania 

mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady. 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

_______________________________ 

/Małgorzata Osuch/ 

 

 


