
Uchwała Nr 242.XLI.2021 
Rady Powiatu Sierpeckiego 
z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku 
z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatowemu 
(Dz. U. z 202lr. poz. 1975 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 122. XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
23 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 1272 ) § 1 ust. 1 
otrzymuje brzmienie:
„ 1. Wysokość miesięcznej diety radnego Powiatu Sierpeckiego w zależności od
pełnionej funkcji wynosi :
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu - 94%
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 85%
3) dla radnego pełniącego nieodpłatnie funkcje członka

Zarządu Powiatu - 85%
4) dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 80%
5) dla Przewodniczących Komisji Stałych - 70%
6) dla członka Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Skarg

Wniosków i Petycji - 65%
7) dla pozostałych radnych - 60%
-  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej lub ustalanej na

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) z zastrzeżeniem, że dieta przysługująca 
radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 70% 2,4-krotności kwoty 
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o 
kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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