Uchwała Nr XIX/128/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 marca 2012 roku

w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Powiatu Sztumskiego.
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym /tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./
oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu /Dz. U. Nr 61 poz. 709/Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
1.Radni otrzymują za pracę w Radzie Powiatu i jej Komisjach oraz w Zarządzie Powiatu dietę
miesięczną wypłacaną z dołu miesiąca nie później, niż w ostatnim dniu roboczym.
2.Radnemu przysługuje tylko jedna dieta bez względu na ilość pełnionych funkcji w radzie.
3.Podstawą do obliczania kwoty diety jest kwota bazowa określana corocznie 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 o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 110, poz. 1255 z późn.zm/.
§2
Ustala się następujące wskaźniki procentowe diet w stosunku do kwoty bazowej , o której
mowa w § 1 ust. 3
:
1. Przewodniczący Rady
2.Wiceprzewodniczący Rady
3.Przewodniczący Komisji
4.Nieetatowi Członkowie Zarządu
5.Radni

- 105% kwoty bazowej
- 85% kwoty bazowej
- 75% kwoty bazowej
- 105% kwoty bazowej
- 60 % kwoty bazowej
§3

1.Zakażdą nieobecność na sesji, posiedzeniu Komisji i Zarządu kwota miesięcznej diety
podlega obniżeniu o 10%.
2.Za każde spóźnienie na sesję, posiedzenie Komisji lub Zarządu albo opuszczenie
posiedzenia przed jego zakończeniem, dieta podlega obniżeniu o 5%.
3.Potrącenia następują w okresie rozliczeniowym na podstawie listy potrąceń sporządzonej
przez Biuro Rady.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
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§5
Uchwala w chodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2012 roku.
§6
Traci moc uchwała Nr III/13/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2002 roku
w sprawie zasad ustalania diet radnych Rady Powiatu Sztumskiego.
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Uzasadnienie:
Drugostronnie wymieniona ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, iż radnemu
powiatu przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę powiatu.
Przy ustalaniu diet bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnych w organach powiatu
oraz fakt ustawowego obowiązku udziału w pracach rady, komisjach oraz zarządzie.
Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
półtorakrotności kwoty bazowej określanej 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 o zmianie
niektórych ustaw /Dz.U. Nr 110, poz. 1255 z późn.zm/. Maksymalną wysokość diet
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca z uwzględnieniem liczby mieszkańców powiatu
określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu /Dz. U. Nr 61, poz. 709/.
W związku z powyższym należy podjąć uchwałę w sprawie zasad ustalania diet dla radnych
Rady Powiatu Sztumskiego odpowiadającą obowiązującym wymogom prawa .
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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