
 
Uchwała Nr IV/24/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 
995 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz.709) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wysokości diet dla radnych Powiatu Kępińskiego w następującej wysokości: 
1) Przewodniczący Rady Powiatu – 70 % maksymalnej wysokości diety, 
2) Pozaetatowi Członkowie Zarządu – 69 % maksymalnej wysokości diety, 
3) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - 49 % maksymalnej wysokości diety, 
4) Przewodniczący Komisji – 49 % maksymalnej wysokości diety, 
5) Radni – członkowie 2 komisji stałych – 30 % maksymalnej wysokości diety, 
6) Pozostali radni – 18 % maksymalnej wysokości diety,  
z zastrzeżeniem § 2. 
2. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Powiatu nie może pełnić swej funkcji przez okres dłuższy niż 1 

miesiąc, Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu wykonującemu jego zadania przysługuje dieta w wysokości 
określonej w § 1 ust. 1, pkt 1. 

3. Za podstawę obliczenia maksymalnej wysokości diety, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się półtorakrotność 
kwoty bazowej, określonej dla każdego roku 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) oraz zasady obliczania diet określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.709). 

 

§ 2. 1.  Za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji potrąca się radnemu 10% przysługującej mu diety.  
2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji potrąca się radnemu 10% przysługującej mu diety. 
3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu zarządu potrąca się radnemu 5% przysługującej mu diety. 
4. Za każdą nieobecność związaną z wykonywaniem innych czynności wynikających z pełnienia funkcji radnego, 

niż te o których mowa w ust. 1- 3, nie dokonuje się potrąceń.  
 

§ 3. 1. Każdemu radnemu przysługuje 1 dieta, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, w najwyższej wysokości. 
2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 

uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do 
ilości dni w danym miesiącu, w którym następuje zmiana. 

3. W przypadku sprawowania mandatu radnego przez okres krótszy niż miesiąc, dieta przysługuje w wysokości 
proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji radnego. 

4. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej na 
inny wskazany w oświadczeniu cel. 

5. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego 
miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady, komisjach oraz na 
posiedzeniu zarządu. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy. 

 

§ 4. 1. Z tytułu podróży służbowej poza teren powiatu kępińskiego Radnym przysługuje, za zgodą 
Przewodniczącego Rady Powiatu, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem stanowiących 60% stawek 
określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, a także 
środek transportu właściwy do odbycia tej podróży określa dla Przewodniczącego Rady – 
Wiceprzewodniczący. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie diet oraz 
podróży służbowych Radnych Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 
  



Uzasadnienie 

do uchwały Nr IV/24/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 w sprawie: ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

995 ze zm.) ) na zasadach ustalonych przez radę powiatu radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez 

radnego. 

Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 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. 

Mając na względzie wyżej wskazane przepisy Rada Powiatu Kępińskiego jest uprawniona do ustalenia 

zasad, na jakich diety będą przysługiwać radnym Powiatu Kępińskiego.  

Zmiany uchwały dotyczą zwiększenia diet: 

1) Nieetatowych członków zarządu z 55% do 69 % maksymalnej wysokości diety, co skutkuje wzrostem o kwotę 

375,78 zł na 1 radnego w skali miesiąca, 

2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu z 38% do 49 % maksymalnej wysokości diety, co skutkuje wzrostem o 

kwotę 295,25 zł na 1 radnego w skali miesiąca, 

3) Przewodniczący komisji z 33% do 49% maksymalnej wysokości diety, co skutkuje wzrostem o kwotę 429,46 

zł na 1 radnego w skali miesiąca, 

4) Radni – członkowie 2 komisji stałych z 23% do 30% maksymalnej wysokości diety, co skutkuje wzrostem o 

kwotę 187,89 zł na 1 radnego w skali miesiąca, 

5) Pozostali radni –z 12% do 18% maksymalnej wysokości diety, co skutkuje wzrostem o kwotę 161,05 zł na 1 

radnego w skali miesiąca. 


