UCHWAŁA Nr XXV/166/2004
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet
dla Radnych Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558,
Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 200, póz. 1688, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. 162, póz.
1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Dz. z 2000 r.
Nr 61, póz. 709) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Powiatu
w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Przez minimalne wynagrodzenie za pracę, o jakim mowa w ust. .1, rozumie się minimalne
wynagrodzenie ustalane corocznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, póz. 1679).
§ 2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę:
1) dla radnych - członków dwóch komisji w wysokości 110% minimalnego wynagrodzenia za
pracę;.
2) dla radnych - członków jednej komisji w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia za
pracę;
§ 3. Każda nieobecność radnego na Sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady powoduje
obniżenie zryczałtowanej miesięcznej diety o 30% jej wysokości - z wyjątkiem nieobecności
na posiedzeniach zwoływanych w trybie nadzwyczajnym.
§ 4. Radnym, którzy nie brali udziału w żadnym posiedzeniu dieta nie przysługuje.
§ 5. Radnym przysługuje jedna dieta w wysokości zgodnej z uregulowaniami niniejszej
uchwały.
§ 6. Tracą moc: uchwała Nr XXIII /119 /2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września
2000 r. w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego oraz uchwała Nr
120/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2000 r. w sprawie diet dla radnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

