
UCHWAŁA NR 192/XXXV/09
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 13 maja 2009r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego

Na podstawie art.  12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, 
Nr  62,  poz.  558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  200,  poz.  1688, 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, 
z   2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 
1458 )w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. 
Nr  49,  poz.  509,  z  2002r.  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  169, 
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, 
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 oraz 
z 2008r. Nr 229, poz. 1539 ) –uchwala się, co następuje:

§ 1.

Skargę  na  działalność  Starosty  Sierpeckiego  –  dotyczącą   niezgodnego 
wypłacenia  diet  Radnym  Powiatu  Sierpeckiego  za  nieobecność  na  sesji 
nadzwyczajnej w dniu 19 grudnia 2008 roku.

Rada uznaje za bezzasadną
z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały

§ 2.

Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem doręczyć skarżącemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr 192/XXXV/09 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego

Skarga złożona przez Klub Radnych Samorządowych dotyczyła sprawy 
niezgodnego wypłacenia diet Radnym Powiatu Sierpeckiego za nieobecność na 
sesji nadzwyczajnej w dniu 19 grudnia 2008 roku.

Zgodnie  z  przyjętą  procedurą  zasadność  zarzutów  badała  Komisja 
Rewizyjna Rady Powiatu, która w przygotowanym projekcie uchwały oceniła 
skargę za bezzasadną.

W  trakcie  czynności  kontrolnych,  wyjaśnień  i  po  sprawdzeniu 
dokumentów ustalono, że żaden radny bez względu na pełnioną funkcję nie ma 
wpływu  na  wielkość  wypłacanych  diet.  Natomiast  zasady  naliczania  diet 
określone są w Uchwale Rady Powiatu Nr 8/II/06 z dnia 15 grudnia 2006 roku 
w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego, 
w  której  §  1.  pkt  1  ustala  się  zryczałtowaną  wysokość  miesięcznych  diet 
Radnych Powiatu Sierpeckiego, w § 2. ustala się, że za każdą nieobecność na 
obradach sesji Rady oraz na obradach komisji stałych Rady i obradach Zarządu 
Powiatu  (zmiana  Uchwałą  Nr  118/XVII/08  z  dnia  25  kwietnia  2008  roku 
w sprawie zasad naliczania diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego) 
radny otrzymuje dietę pomniejszoną o 20% kwoty określonej w §1 z tym, że 
łączna  wysokość  potrąceń  nie  może  przekroczyć  60%  wysokości  diety 
w  stosunku  miesięcznym.  Potrącenia  będą  dokonywane  przy  wypłacie 
najbliższej diety po obradach, na których radny był nieobecny, natomiast  §4. 
brzmi, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu. 
Stwierdzono, że na podstawie tych zapisów to Starosta i Wydział Finansowy 
odpowiadają za jej wykonanie.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia  Rada  Powiatu  uznała  skargę 
za bezzasadną.
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