
UCHWAŁA NR 118/XVII/08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad naliczania diet przysługujących
radnym powiatu sierpeckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709 )–
Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Do uchwały Nr 8/II/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2006r. w
sprawie  zasad  naliczania  diet  przysługujących  radnym powiatu  sierpeckiego
wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 
2. Wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:

„.2.  Nie  dokonuje  się  potrąceń  diet  za  nieobecność  na  posiedzeniach
Zarządu Powiatu,  o których mowa  w § 58 ust.  3 i  4 Statutu  Powiatu
Sierpeckiego  oraz  w  przypadku  braku  możliwości  powiadomienia
członka Zarządu o posiedzeniu Zarządu”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/

Wlademar Olejniczak 



  
Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad naliczania diet przysługujących

radnym powiatu sierpeckiego
 

Proponowane  zmiany  eliminują  możliwość  potrącania  diet  członkom
Zarządu  za  nieobecność  na  posiedzeniach  zwoływanych  w  trybie
nadzwyczajnym lub na wniosek dwóch członków Zarządu oraz w przypadku,
gdy  członek  Zarządu  nie  otrzymał  pisemnego  powiadomienia  o  posiedzeniu
Zarządu. 

Stosowanie  potrąceń  dotyczyć  będzie  tylko  nieobecności  na  Zarządzie
zwoływanym w normalnym trybie, o którym członek Zarządu został pisemnie
powiadomiony.

W  dotychczasowym  brzmieniu  uchwały  dotyczącej  diet  -  członkom
Zarządu potrącano diety za każdą nieobecność. Zapis ten -  w porównaniu z
pozostałymi  radnymi  -  był  krzywdzący  dla  radnych  będących  członkami
Zarządu - biorąc pod uwagę częstotliwość posiedzeń Zarządu (niejednokrotnie
kilka razy w miesiącu). 

Należy wziąć też pod uwagę fakt, iż członkowie Zarządu pracują także w
komisji Rady. 


