
- Projekt - 
Uchwała Nr V/…/2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 marca 2011 roku 

 
w sprawie: ustalenia wysokości i zasad  naliczania  oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Wodzisławskiego. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt.11 w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z  2001 r. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 
z późn. zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.  
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu ( Dz. U. z 2000 r. 
Nr 61 poz. 709) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się dietę miesięczną Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 
98% podstawy wymiaru diet.  
 

§ 2 
 

Ustala się dietę miesięczną Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w wysokości 78% podstawy wymiaru diet.  
 

§ 3 
 
Ustala się dietę miesięczną nieetatowych  Członków Zarządu  Powiatu w wysokości 85 % 
podstawy wymiaru diet.  
 

§ 4 
 

Ustala się dietę miesięczna Przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w wysokości 73 % podstawy wymiaru diet.  
 

§ 5 
 
Ustala się dietę miesięczna Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w wysokości 58 % podstawy wymiaru diet.  
 

§ 6 
 

1. Ustala się dietę miesięczną: 
1) Przewodniczącego komisji rewizyjnej w wysokości 76% podstawy wymiaru diet, 
2) Wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej w wysokości 61% podstawy wymiaru diet, 
3) członka komisji rewizyjnej w wysokości 56% podstawy wymiaru diet. 



2. W przypadku kiedy członek komisji rewizyjnej pełni jednocześnie funkcje, o których 
mowa w § 4 i § 5 uchwały, wysokość naleŜnej diety miesięcznej wynosi: 
1) 76% podstawy wymiaru diet w przypadku członka komisji rewizyjnej pełniącego 

jednocześnie funkcję Przewodniczącego komisji stałej Rady, 
2) 61% podstawy wymiaru diet w przypadku członka komisji rewizyjnej pełniącego 

jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego komisji stałej Rady. 
 

§ 7 
 

Ustala się dietę miesięczną radnego Rady Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 53% 
podstawy wymiaru diet.  
 

§ 8 
 

1. Przez podstawę wymiaru diet naleŜy rozumieć półtorakrotność kwoty bazowej określonej 
corocznie w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe. 

2. Obliczone na podstawie niniejszej uchwały wysokości naleŜnych diet zaokrągla się w dół 
do pełnych złotych. 

 
§ 9 

.  
Szczegółowe zasady naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego 
stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 10 
 

Traci moc uchwała Nr VI/88/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2007 r.  
w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania i wypłacania diet radnym Powiatu 
Wodzisławskiego. 
 

§ 11 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 12 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2011 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr V/……../2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 marca 2011 roku  

 
Zasady naliczania i wypłacania diet radnym Powiatu Wodzisławskiego 

 
§ 1 

 
1. Diety w wysokości ustalonej w niniejszej uchwale wypłacane są z budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego, w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim ujętego w rozdziale 75019 klasyfikacji budŜetowej, występującego pod nazwą 
„Rady powiatów”. 

2. Wysokość naleŜnych diet jest ustalana na podstawie obecności na sesjach Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, zwanej dalej Radą, jak i na posiedzeniach komisji stałych, zwanych 
dalej komisjami. Dokumentami na podstawie, których dokonywane jest naliczenie 
wysokości naleŜnych diet są listy obecności radnych sporządzone na sesjach Rady,  
jak i na posiedzeniach komisji, a następnie potwierdzone przez osoby prowadzące obrady. 

3. W przypadku zbiegu uprawnień do pobierania diet z dwóch lub więcej tytułów radny 
otrzymuje jedną dietę o najwyŜszej wysokości. 

 
§ 2 

 
1. Z tytułu nieobecności radnego na sesji Rady wysokość naleŜnej kwoty diety ulega 

obniŜeniu o 30%. 
2. Z tytułu nieobecności radnego na posiedzeniu komisji wysokość naleŜnej kwoty diety 

ulega obniŜeniu o 15%. 
3. W przypadku, gdy radny jest członkiem tylko jednej komisji wysokość naleŜnej kwoty 

diety ulega obniŜeniu o 30% z tytułu nieobecności radnego na posiedzeniu komisji. 
4. W przypadku, gdy radny nie jest członkiem Ŝadnej komisji wysokość naleŜnej kwoty 

diety ulega obniŜeniu o 30%. 
 

§ 3 
 
Potrącenia, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały stosuje się niezaleŜnie od funkcji 
sprawowanych przez radnego. 
 

§ 4 
 

1. Potrącenia, o których mowa w treści § 2 załącznika do uchwały stosuje się w miesiącu,  
w którym zwołana jest jedna sesja Rady oraz jedno posiedzenie komisji. 

2. W przypadku, gdy w danym miesiącu zwołano więcej aniŜeli jedną sesję Rady, wysokość 
potrąceń określonych w treści § 2 załącznika do uchwały ulega proporcjonalnemu 
zmniejszeniu, polegającemu na podzieleniu wielkości potrąceń, ustalonych zgodnie z 
zasadami, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały, przez ilość faktycznie odbytych 
w miesiącu sesji Rady. 

3. W przypadku, gdy w danym miesiącu zwołano więcej aniŜeli jedno posiedzenie komisji, 
wysokość potrąceń określonych w treści § 2 załącznika do uchwały ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu, polegającemu na podzieleniu wielkości potrąceń, 
ustalonych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały, przez ilość 
faktycznie odbytych w miesiącu posiedzeń komisji. 



4. W miesiącu, w którym nie zwołano sesji Rady lub posiedzenia komisji wysokość naleŜnej 
kwoty diety ulega obniŜeniu z tytułu nieobecności na sesji Rady jak i na posiedzeniu 
komisji zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 załącznika do uchwały. 

 
§ 5 

. 
Potrącenia z tytułu nieobecności na sesji Rady, jak i na posiedzeniu komisji, nie mają 
zastosowania w przypadku oddelegowania w tym czasie radnego do wykonywania innych 
czynności. 

 
§ 6 

 
1. Wypłata diety następuje bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez radnego 

lub gotówkowo w kasie starostwa w terminie do dnia 10-tego następnego miesiąca. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wysokość naleŜnej w danym miesiącu kwoty 

diety ulega proporcjonalnemu obniŜeniu polegającemu na podzieleniu naleŜnej kwoty 
diety przez ilość dni, w trakcie których radny wykonywał swój mandat na zasadach 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Zasada proporcjonalnego obniŜenia naleŜnej kwoty diety o której mowa w ust. 2 
ma zastosowanie w przypadku nowo wybranych radnych. 

 
§ 7 

 
Diety radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 1-6 uchwały wypłaca się od dnia 
wyboru na stanowisko z zachowaniem określonej w § 6 ust. 2 załącznika do uchwały zasady 
proporcjonalnego obniŜania wysokości naleŜnej diety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr V/…/2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 marca 2011 roku 

 
w sprawie: ustalenia wysokości zasad naliczania oraz wypłacania diet radnym Powiatu 

Wodzisławskiego. 
 
 
 Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym wskazują, iŜ radnemu przysługuje dieta i 
zwrot kosztów podróŜy na zasadach ustalonych przez radę powiatu. 
Maksymalna wysokość naleŜnej diety nie moŜe przekraczać półtorakrotnosci kwoty bazowej 
określonej w ustawie budŜetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budŜetowej. 
Z kolei Rada Ministrów rozporządzeniem zróŜnicowała wysokość diet przysługujących 
radnym powiatów w zaleŜności od liczby mieszkańców. Według ww. przepisów w Powiecie 
Wodzisławskim w ciągu miesiąca radny moŜe otrzymać dietę w wysokości do 100% 
maksymalnej jej wysokości. 
 Komisja Organizacyjna ustalając propozycje przysługujących diet radnym Powiatu 
Wodzisławskiego dokonała zróŜnicowania ich wysokości w zaleŜności od pełnionej funkcji. 
Ponadto proponuje się zasady naliczania i wypłacania diet w przedstawionym brzmieniu. 
 
 
 
         Przewodniczący 
             Komisji Organizacyjnej 
 
                  /-/ Adam KrzyŜak 


