
 

 

Uchwała Nr VI/52/2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu 

(Dz. U. Nr 61, poz. 709) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się zasady wypłacania diet dla Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

2. Diety naliczane będą w wysokości określonej w § 2 ust. 1 w stosunku procentowym od 

kwoty stanowiącej 85% półtorakrotności 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 2018 r. poz. 373 i 730). 

 

§2 

1. Wysokość diet radnych wynosić będzie: 

1) Dla Przewodniczącego Rady – 96% 

2) Dla Wiceprzewodniczących Rady – 62% 

3) Dla Członków Zarządu Powiatu – 71% 

4) Dla Przewodniczących Komisji Stałych – 53% 

5) Dla Wiceprzewodniczących Komisji Stałych – 48% 

6) Dla Radnych – 44% 

§ 3 

1. Diety, o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność: 

1) na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego o 50%, 

2) na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu, której radny jest członkiem o 25%; 

2. Zmniejszenia diet, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą Przewodniczącego Rady, 

Wiceprzewodniczących Rady i Członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Nieobecności, o których mowa w ust. 1 spowodowane delegowaniem radnego przez 

Przewodniczącego Rady do innych prac związanych z działalnością Rady Powiatu, nie 

powodują zmniejszenia wysokości diety. 

4. Nieobecności, o których mowa w ust. 1 spowodowane chorobą, obowiązkami 

pracowniczymi, rodzinnymi lub w związku z nagłymi przypadkami zwołania sesji, komisji 

na pisemny wniosek radnego skierowany do Przewodniczącego Rady i zaakceptowany 

przez niego, nie powodują zmniejszenia wysokości diety. 

 



 

§ 4 

1. W przypadku wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu lub upływu kadencji Rady 

dietę wypłaca się proporcjonalnie za okres pełnienia funkcji radnego. 

2. W przypadku rezygnacji radnego z pełnionych funkcji dietę wypłaca się proporcjonalnie 

za okres pełnienia tej funkcji. 

3. Dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Radny Powiatu oraz członków Zarządu 

Powiatu nie wypłaca się diet przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6. 

 

§ 5 

Wypłaty diet dokonywane będą co miesiąc w terminie do każdego ostatniego dnia miesiąca. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 7 

Traci moc uchwała nr XII/78/04 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 lutego 2004 r. w 

sprawie ustalenia zasad wypłacania diet Radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniona 

uchwałą nr XXXI/203/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 września 2005 r. oraz 

uchwałą nr XXX/211/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

§8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2019 r. 

 

  

 

  

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Ryszard Andres 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 


