
  

UCHWAŁA NR III/29/18 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych Powiatu Monieckiego, 

w zależności od pełnionych funkcji: 

1) Przewodniczący Rady – 60% kwoty bazowej; 

2) Członek Zarządu Powiatu – 55% kwoty bazowej; 

3) Przewodniczący Komisji – 40% kwoty bazowej; 

4) Wiceprzewodniczący Rady – 40% kwoty bazowej; 

5) Pozostali Radni – 25% kwoty bazowej; 

2. Przez kwotę bazową, o której mowa w ust. 1, rozumie się kwotę stanowiącą 150% kwoty bazowej dla 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej na dany rok. 

3. Radny zachowuje prawo do miesięcznej zryczałtowanej diety w wysokości określonej w ust. 1 również 

w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbywały się obrady sesji Rady lub posiedzenia Komisji Rady. 

3. Dietę wypłaca się w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. 

§ 2. W przypadku łączenia przez Radnych kilku funkcji przysługuje jedna – wyższa dieta. 

§ 3. 1. Radnemu potrąca się 15 % należnej miesięcznej diety za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na 

sesji Rady lub posiedzeniu Komisji i Zarządu Powiatu oraz podczas czynności kontrolnych wykonywanych 

przez Komisję, do której został powołany. 

2. W przypadku gdy sesja Rady Powiatu, posiedzenie Komisji bądź Zarządu Powiatu odbywają się tego 

samego dnia, za nieobecność na nich potrącenia dokonuje się jak za jedną nieobecność. 

3. Potrącenia, opisanego w ust. 1, z uwzględnieniem postanowienia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje 

się w przypadku nieobecności radnego: 

1) związanej z wykonywaniem mandatu radnego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu lub, wskazanego przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu w stosunku do radnych lub Starostę w stosunku do członków Zarządu; 

2) spowodowanej pracą w innej Komisji Rady lub Zarządzie Powiatu, których posiedzenia odbywają się 

w tym samym czasie; 
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3) spowodowanej chorobą; 

4) pisemnie usprawiedliwionej przez radnego i zaakceptowanej przez Przewodniczącego Rady. 

4. Radny usprawiedliwia swoją nieobecność najpóźniej na dzień przed planowanym posiedzeniem  

a w wyjątkowych przypadkach w terminie 7 dni od daty ich odbycia. 

5. Potrącenia diety dokonuje się z miesięcznej diety należnej za miesiąc następujący po miesiącu, którego 

potrącenie dotyczy. 

6. W przypadku dokonania potrącenia, opisanego w ust. 1, z uwzględnieniem postanowienia o którym 

mowa w ust.2 zaokrąglenia do pełnych złotych w górę dokonuje się dopiero po potrąceniu. 

§ 4. Miesięczną dietę Radnego oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu 

przez Radnego w następujących sytuacjach: 

1) w pierwszym i ostatnim miesiącu kadencji, 

2) objęcia lub utraty mandatu w trakcie kadencji, 

3) sprawowania funkcji, o których mowa w § 1 pkt 1-4. 

§ 5. Wypłaty diet na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach Rady oraz 

Komisji i Zarządu Powiatu dokonuje się do końca miesiąca, za który diety przysługują. 

§ 6. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży i diet ustalonych na ogólnych zasadach przy 

rozliczaniu kosztów podróży służbowych w przypadku dodatkowego delegowania poza teren Powiatu 

Monieckiego. 

2. Sposób ustalania należności, o których mowa w ust. 1 określa rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 799 z późn. zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym i zwrotu kosztów podróży służbowych. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.  

po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Jaworowski 
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