UCHWAŁA NR XLVI/326/2021
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 4, 4a, 5, 5a,5b z dnia 5 czerwca 1998r. ustawy o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z2020r., poz. 920 ze zm.), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 października 202Ir. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U.
z 202Ir., poz. 1975), art. 5 i art. 18 ustawy z dnia 17 września 202Ir. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1834) i §
5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie
ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000r., Nr 66,
poz. 799 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków
ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r.
Nr 27,
poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Radni z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 otrzymują diety za udział:
1) w sesjach rady powiatu,

2) w pracach stałych i doraźnych komisji, do których zostali powołani,
3) w pracach zarządu powiatu, jeżeli są jego członkami.

2 . Dieta nie przysługuje radnym pełniącym odpłatnie funkcje członków zarządu powiatu.
§ 2. 1. Radnym przysługuje dieta w zryczałtowanej wysokości stanowiącej iloczyn kwoty bazowej, o której
mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 920 ze zm.) i wskaźnika procentowego odpowiadającego funkcji pełnionej przez radnego.
2 . Wskaźniki procentowe, o których mowa w ust. 1, ustala się w stawkach jak następuje:

1) dla Przewodniczącego rady powiatu

100%

2) dla Wiceprzewodniczącego rady powiatu

80%

3) dla radnego pełniącego nieodpłatniefunkcję członka zarządu

90%

4) dla przewodniczącego komisji

75%

5) dla pozostałych radnych

65%

§ 3. 1. Dieta ustalona według postanowień § 2 ulega zmniejszeniu z tytułu:

1) nieobecność na sesji rady - 15%

2) nieobecność na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem - 10%

3) nieobecność radnego na posiedzeniu zarządu, jeżeli jest jego członkiem - 5%
2 . Powyższe potrącenia mają zastosowanie również w przypadku sesji nadzwyczajnych.

3 . Nie powoduje zmniejszenia diety nieobecność radnego wywołana
Przewodniczącego rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.

oddelegowaniem

przez

§ 4. Diety wypłaca się z dołu w terminie do dnia 10-tego następnego miesiąca, na podstawie listy
zatwierdzonej przez Przewodniczącego rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
§ 5. 1. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, będą wypłacane na podstawie
obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U.
z 2000r., Nr 66, poz. 799 ze zm.).

2. Upoważnia się Przewodniczącego rady do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do radnych powiatu.
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3. Upoważnia się Wiceprzewodniczącego rady do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz
miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady.

4. Ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego dla rozliczania kosztów przejazdów
radnych w podróży służbowej pojazdami samochodowymi nie będącymi własnością Powiatu Kolskiego
w wysokości jak następuje:
1) dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

2) dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł

§ 6. Uchwała ma zastosowanie do diet należnych od 1 sierpnia 202Ir., z wyłączeniem § 3 ust. 1, któiy ma
zastosowanie do ustalenia należnych diet od 1 listopada 202Ir.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 8. Tracą moc: Uchwała Nr XXVI/114/2000 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2000r.
w sprawie zwrotu radnym kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu,
Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie diet przysługujących
radnym oraz Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę
w sprawie diet przysługującym radnym.
§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI/326/2021

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 listopada 2021r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Zgodnie żart. 21 ust. 4 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z2020r.,
poz. 920 ze zm.) do właściwości rady powiatu należy określenie zasad, na jakich radnemu przysługują diety
i zwrot kosztów podróży służbowej.
Proponowany w niniejszej uchwale sposób ustanawiania i wypłacania diet jest zgodny z art. 21 ust. 5 i 5a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz regulującym go rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 27 października 202Ir. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu
powiatu (Dz.U. z2021r., poz. 1975). Według powołanego przepisu, dieta przysługująca radnemu powiatu
nie może przekroczyć 85% maksymalnej wysokości diety. Wysokość wypłacanej diety uzależniona jest od
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
W przedłożonym projekcie uchwały wysokość diet jest zróżnicowana ze względu na funkcje pełnione przez
radnych. Uchwała określa także sposób naliczania i wypłacania diet.
Uchwała reguluje również zasady zwrotu kosztów podróży służbowych w związku z wykonywaniem
mandatu radnego powiatu. Stosownie do przepisów § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000r., Nr 66, poz. 799 ze zm.), na
wniosek radnego przewodniczący rady powiatu może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej
pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu. W takim przypadku radnemu przysługuje
zwrot kosztów przejazdu. Proponowane stawki mieszczą się w granicach maksymalnych stawek za jeden
kilometr przebiegu samochodu osobowego, określonych przy uwzględnieniu waloryzacji przewidzianej w §
2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalenia oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały w celu dostosowania
i doprecyzowania zasad przyznawania diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych do
obecnie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu .Kolskiego
Marek Sunątek
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