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 UCHWALA .....4&J....?....../2011

ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
   z dnia ....^JLA^^lOll r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly
w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy przystugujacych
radnym powiatu Sierpeckiego

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
@ 55 ust. 2 pkt 1   Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm. ) - uchwala sie,
co nastepuje:

                             .      @1-
Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly w sprawie zasad
naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy przyslugujacych radnym powiatu
sierpeckiego.

                                    @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                    @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

1. Jan Laskowski - przewodniczacy

2. Marek Gasiorowski - czlonek

3. Slawomir Olejniczak - czlonek

4. Wojciech Rychter- czlonek

5. Krystyna Siwiec - czlonek



                                                            PROJE.KT

                      UCHWALA NR..../.........../II
                     RADY POWIATU W SIERPCU
                      zdnia.......................2011 r.

w 'sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztow podrozy
przyshigujacych radnym Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm. ) oraz @ 3 pkt 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 lipca 2000 r. w spi-awie maksymalnej
wysokosci diet przyshigujacych radnemu powiatu ( Dz. U. Nr 61, poz. 709) -
uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.

   1. Ustala sie wysokosc miesiecznej diety radnego w zaieznosci od pelnionej
      funkcji:
      1)   dia Przewodniczacego Rady             -1.800zl
      2)   dia Wiceprzewodniczacego Rady        -1.500zl
      3)    dia Czlonka Zarzadu                    -1.500zl
      4)   dia Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej -1.400zl
      5)   dia Przewodniczacych Komisji Stalych    -1.200zl
      6)   dia Czlonka Komisji Rewizyjnej         -l.lOOzl
      7)   dia pozostalych radnych                 -l.OOOzl.

   2. Radny otrzymuje tyiko jednq. diet^ z tytulu czlonkostwa w organach
     powiatu.

                                  @2.

   1. Radnym, ktorzy zostali oddelegowani w podroz sluzbow^ przysluguje
     zwrot kosztow podrozy shizbowych na zasadach okreslonych
     w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
     31 lipca 2000 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania naleznosci
     z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr
     66, poz. 799 z pozn. zm.).

  2. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia radnych, za ktory przysluguje
     zwrot kosztow podrozy sluzbowej, podpisuje Przewodniczacy Rady
     Powiatu.

  3. Pisemne polecenie wyjazdu sluzbowego dia Przewodniczacego Rady
     Powiatu, za ktory przysluguje zwrot kosztow podrozy, podpisuje
     Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu.



                                    @3.

     1. Ustala sie, ze za kazd^ nieobecnosc na obradach sesji Rady oraz na
       obradach komisji stalych Rady i obradach Zarzadu Powiatu radny
       otrzymuje diet? pomniejszonq. o 10% wartosci okreslonej w @ 1, z tym, ze
       laczna wysokosc potracen nie moze przekroczyc 50% wysokosci diety
       w stosunku miesiecznym.

    2. Potracenia beda dokonywane przy wyplacie najblizszej diety po obradach,
       na ktorych radny byl nieobecny.

    3. Nie dokonuje sie potracen diet za nieobecnosc:
          1) spowodowana delegowaniem radnego, w sposob o ktorym mowa

             w@2,
          2) na posiedzeniach Zarzadu Powiatu, o ktorych mowa w @ 58 ust. 3

             i 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego oraz w przypadku braku
             mozliwosci powiadomienia czlonka Zarzadu o posiedzeniu
             Zarzadu.

                                    @4.

 1. Wyplata diet, za dany miesiac kalendarzowy nastepuje jednorazowo
    ostatniego   dnia   miesiaca   na   podstawie   list   sporzadzonych
    w oparciu o listy obecnosci na sesjach rady, posiedzeniach zarz^du oraz
    komisji. Dieta wyplacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto
    bankowe.

 2. W przypadku zmiany w trakcie miesiaca kalendarzowego funkcji pelnionej
    przez radnego, od ktorej uzalezniona jest wyplata diety lub jej wysokosc,
    wymiar diety ryczaltowej za dany miesiac ustala sie proporcjonalnie,
    przyjmujac za miesiac lacznie 30 dni.

                                   @5.

 Tract moc Uchwala Nr 8/11/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie zasad naliczania diet przyslugujacych radnym powiatu
Sierpeckiego zmieniona Uchwala Nr 118/XVII/08 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniajac^ uchwale w sprawie zasad naliczania diet
przyslugujacych radnym powiatu sierpeckiego.

                                   @6.

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 lutego 2011 r.            Nse wrios^.-g^a^ezee'



                               Uzasadnienie
  do projektu uchwaty Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zasad naliczania

     diet oraz zwrotu kosztow podrozy przyshigujacych radnym powiatu
                                Sierpeckiego

       Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
 powiatowym rada powiatu okresia zasady, na podstawie @ ktorych radnemu
 przysluguje diety oraz zwrot kosztow podrozy sluzbowych. Rada powiatu przy
 ustalaniu wysokosci diet radnych bierze pod uwage funkcje pelnione przez
 radnego.

        Maksymain^ wysokosc diet wyplacanych radnym w ciagu miesiaca
 uwzgledniajac liczbe mieszkancow powiatu okresia Rada Ministrow w formie
 rozporzadzenia. W Powiecie Sierpeckim liczacym ponizej 60 tys. mieszkancow
 radni mog4 otrzymywac diety w wysokosci 70% maksymalnej wysokosci diety
 okreslonej jako poltorakrotnosc kwoty bazowej wskazywanej corocznie
 w ustawie budzetowej. Kwota bazowa na 2010 rok wynosi  1,835,35 zl.
 Maksymalna dieta obliczona zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorzadzie
 powiatowym wynosi: 1,5 x 1.835,35 zl = 2.753,03 zl, a 70% z powyzszej kwoty
 stanowi wartosc 1.927,12 zl. Zaiozenia do budzetu panstwa na 2011 rok
 przyjmuja ustalenie kwoty bazowej na poziomie z 2008 r. tj. 1.766,46 zl, co
 oznacza, ze maksymalna kwota wynosi 1.854,78 zl. Propozycje wysokosci diet,
 zawarte w projekcie uchwaly, limitu tego nie przekraczaja.

      Ostatnia uchwala Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie diet radnych byla
podejmowana 15 grudnia 2006 roku (III kadencja Rady), diatego zasadnymjest,
 aby z poczatkiem nowej kadencji rozwazyc mozhwosc dokonania jej zmiany.
Proponowana uchwala proponuje utrzymanie zasady zryczaltowanej miesiecznej
diety zroznicowanej w wysokosci z uwzglednieniem pelnionej przez radnego
funkcji, a takze zawiera potracenia z tytulu nieobecnosci na posiedzeniach
organow rady. Proponuje sie nieznaczny wzrost wysokosci diet oraz obnizenie
wysokosci potracen. Ponadto zaproponowany projekt uchwaly zawiera
doprecyzowanie sposobu wyplaty diet oraz delegowania radnych odbywajacych
podroze sluzbowe.

      Do kompetencji Rady Powiatu nalezy ustalenie zasad i wysokosci
wyplacania diet radnym oraz zwrotu kosztow podrozy sluzbowych w zwiazku
z tym przedklada sie projekt ninieiszej uchwaly.
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