
UCHWAŁA N r^tó. .2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 64 ust.
1 pkt 2, § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Turalski Mariusz- Przewodniczący

2) Ocicki Jarosław -  członek

3) Cześnik Andrzej -członek

4) Krystek Sławomir - członek

5) Różański Kamil -  członek



Uchwała Nr . .2020
Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.), w związku 
z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatowemu (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 61 poz. 709) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 66, poz.799 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.1.Ustala się wysokość miesięcznej diety radnego w zależności od pełnionej
funkcji:
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu - 1.870 zł
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 1.700 zł
3) dla radnego pełniącego nieodpłatnie funkcje członka

Zarządu Powiatu - 1.700 zł
4) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 1.600 zł
5) dla Przewodniczących Komisji Stałych - 1.400 zł
6) dla członka Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji - 1.300 zł
7) dla pozostałych radnych - 1.200 zł

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pobierania diet w różnych wysokościach 
z dwóch lub więcej tytułów, radny otrzymuje jedną dietę w najwyższej wysokości.

§ 2.1. Za każdą nieobecność na obradach sesji Rady Powiatu oraz na obradach 
komisji Rady Powiatu i obradach Zarządu Powiatu, miesięczna dieta radnego ulega 
zmniejszeniu o 5% kwoty bazowej określonej 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, z tym, że łączna wysokość zmniejszenia 
nie może przekroczyć 50% wysokości diety w stosunku miesięcznym.

2. Nie dokonuje się zmniejszenia diet, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
przyczyną nieobecności jest wykonywanie przez radnego zadania mającego 
bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba 
rady.



§ 3.1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo 
ostatniego dnia miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności 
na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz Komisjach. Dieta 
wypłacana jest na wskazany przez radnego rachunek płatniczy, chyba, że radny 
złożył w formie pisemnej wniosek o wypłatę diety do rąk własnych.

2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej 
przez Radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar 
diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc 
łącznie 30 dni kalendarzowych.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku objęcia przez 
radnego mandatu oraz wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie miesiąca 
kalendarzowego.

§ 4.1. W przypadku odbywania przez radnego za zgodą Przewodniczącego 
Rady Powiatu przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie 
będącym własnością Powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według 
maksymalnych stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy( Dz. U. z 2002 r. Nr 27,poz. 271 z późniejszymi zmianami).

2. Do określania Przewodniczącemu Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu 
służbowego, terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia 
i zakończenia podróży służbowej, wskazuje się najstarszego wiekiem 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 10.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
3 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotów 
kosztów podróży przysługujących radnym Rady Powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie do

Uchwały Nr . .2020
Rady Powiatu Sierpeckiego 
z dnia stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw 
celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 130), od 
nowej kadencji w organach wewnętrznych Rady Powiatu rozpoczęła pracę Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. W skład tej Komisji wchodzą zarówno jej 
Przewodniczący jak i członkowie wybrani spośród radnych Rady Powiatu.

Ponadto Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 
2018 roku został uchwalony Statut Powiatu Sierpeckiego, który umożliwia członkom 
Zarządu Powiatu oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu 
pracę w komisjach stałych, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji, oraz na pełnienie w nich funkcji Przewodniczącego. Powstało 
więc duże prawdopodobieństwo tzw. zbiegu uprawnień do pobierania diet z dwóch 
lub więcej tytułów.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu ‘ 
(Dz .U. z 2000 r. Nr 66. poz. 799), Rada Powiatu wskazuje Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu do określania Przewodniczącemu Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu 
służbowego , terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia 
i zakończenia podróży służbowej.

Zgodnie z aktualnie ukształtowanym orzecznictwem uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego, podlegają ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W związku z tym, że Uchwała Nr 10.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
3 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotów 
kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego, ze względu na brak 
takiego wymogu prawnego w roku 2014, nie była ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zachodzi uzasadniona obawa 
zakwestionowania przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego wprowadzenia 
zmian do tej uchwały, które takiemu ogłoszeniu będą podlegały.

Zatem podjęcie przez Radę Powiatu nowej uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego jest w npłni ii7a*adninnp


