UCHWAŁA NR XXXV/ 233/2013
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 stycznia 2013 roku
w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40. poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.
1281) i § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. Nr 61, poz. 709)
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje :

§1.1. Ustala się diety :
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w formie zryczałtowanej
w wysokości 140 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2) dla radnych Rady Powiatu Łowickiego, z wyłączeniem Przewodniczącego
oraz radnych - członków Zarządu Powiatu:
a) będących członkami jednej stałej Komisji Rady w wysokości 80 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
b) będących członkami dwóch stałych Komisji Rady w wysokości 106 %
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Dieta, o której mowa w ust. 1 obejmuje również koszty dojazdu na sesje Rady Powiatu
i posiedzenia Komisji Rady.
§ 2. 1. Za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu Łowickiego lub posiedzeniu
Komisji Rady naliczoną dietę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 pomniejsza się o kwotę
równą 30 % jej wysokości - z wyjątkiem nieobecności na sesjach zwoływanych w trybie
nadzwyczajnym.
2. W przypadku nabycia lub utraty przez radnego prawa do diety w trakcie miesiąca, dieta
przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni objętych prawem do diety.
§ 3 . W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu przez
okres dłuższy niż 1 miesiąc należności określone w § 1 ust. 1 pkt 1 przysługują
Wiceprzewodniczącemu Rady, zastępującemu Przewodniczącego Rady.
§ 4. Dla Członków Zarządu Powiatu niebędących pracownikami samorządowymi ustala się
diety w wysokości 140 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 5. W przypadku gdy ustalona miesięczna dieta, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 4
będzie wyższa od określonej w odrębnych przepisach maksymalnej wysokości diety
przysługującej radnemu powiatu, wypłaca się dietę w maksymalnej wysokości.

§ 6. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych powiatu (Dz.U. Nr 66, poz. 799; z 2002r. Nr 14, poz.139; z 2003r. Nr
33, poz. 278).
2. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym
własnością powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych
stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych w § 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, póz.
271 z późn. zm.).
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV / 166 / 2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia
2004 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet dla Radnych
Powiatu Łowickiego, zmieniona Uchwałą Nr VII / 47 / 2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2013 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Irena Kolos
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