
Uchwała Nr XXXIV/265/2021 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021., poz. 1975) Rada Powiatu Stalowowolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Podstawą obliczenia diet dla Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego będzie kwota 

stanowiąca 85% z 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) zwana dalej „podstawą 

obliczenia”.  

2. Wysokość diet Radnych wynosić będzie: 

1) Dla Przewodniczącego Rady – 83 % podstawy obliczenia; 

2) Dla Wiceprzewodniczących Rady – 55 % podstawy obliczenia; 

3) Dla Członków Zarządu Powiatu – 61 % podstawy obliczenia; 

4) Dla Przewodniczących Komisji Stałych – 47 % podstawy obliczenia; 

5) Dla Wiceprzewodniczących Komisji Stałych – 44 % podstawy obliczenia; 

6) Dla Radnych innych niż w §2 ust. 1 pkt 1-5 – 42 % podstawy obliczenia. 

 

§ 2. 

1. Diety ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność: 

1) na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego o 20 %; 

2) na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego, której Radny jest członkiem 

o 15 %; 

3) na posiedzeniu Zarządu Powiatu Stalowowolskiego o 10 %. 

2. W przypadku rozpoczęcia lub upływu kadencji rady w trakcie miesiąca dietę wypłaca się 

proporcjonalnie za okres pełnienia funkcji radnego.  



3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji radnego z pełnionych funkcji dietę 

wypłaca się proporcjonalnie za okres pełnienia funkcji.  

4. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego 

wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania danej funkcji w danym 

miesiącu.  

5. W przypadku zbiegu uprawnień do diet z tytułu pełnienia kilku funkcji radnemu 

przysługuje jedna dieta w wyższej wysokości.  

 

§ 3. 

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

za dany miesiąc kalendarzowy. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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