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Uchwała Nr ....../...../......
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych
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 z późn. zm.), § 2 i § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709) oraz § 2 ust. 2
i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66,
poz. 799 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość miesięcznych diet dla radnych w wysokości 60 % maksymalnej wysokości diety
określonej w art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym zwanej dalej „maksymalną wysokością diety”.
2. Ustala się wysokość diet:
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu oraz nieetatowego członka Zarządu – 95 % maksymalnej wysokości
diety,
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Komisji stałej – 70 % maksymalnej
wysokości diety.
§ 2. 1. Miesięczne diety dla radnych, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ulegają obniżeniu o 10 %
za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniach komisji stałych określonych w rocznym harmonogramie
pracy.
2. Zapisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniach komisji stałych
w przypadku oddelegowania radnego przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego wymienionego
w § 3 ust. 3 uchwały.
§ 3. 1. Niezależnie od diet radnym przysługuje zwrot kosztów podróży na podstawie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych powiatu.
2. Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu
następuje wg stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 239).
3. Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Piotra Śreniawskiego do dokonywania czynności
o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 3 ust. 1.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/18/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Rada Powiatu w Oświęcimiu jest organem powiatu, który uchwala diety z tytułu pełnienia funkcji radnego. Uchwała
normuje zasady i wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji w Radzie Powiatu.
Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej nie przekracza maksymalnej wysokości diety określonej w ustawie
i rozporządzeniu cytowanych w podstawie prawnej uchwały.
Propozycja zmiany wysokości diet:
Funkcja
Przewodniczący Rady Powiatu

% dieta

Kwota w złotych

95 %

2.549,92

70 %

1.878,89

60 %

1.610,48

Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Przewodniczący stałych Komisji
Pozostali Radni Powiatu

Ponadto zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799),
rada wskazuje wiceprzewodniczącego do czynności wymienionych w ust. 1 tego paragrafu (tj. określenia terminu
i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej) w stosunku
do przewodniczącego rady.
W związku z wyborem nowej Rady Powiatu w Oświęcimiu zachodzi konieczność wskazania Wiceprzewodniczącego
Rady do dokonywania w/w czynności.
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