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UCHWAŁA Nr XLVI/316/2021
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920 oraz z 2021 r. póz. 1038 i póz. 1834) oraz § 3 pkt 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r. póz. 1975) Rada Powiatu
Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ l. Za podstawę ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Łowickiego
przyjmuje się kwotę określoną w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym.

§2.1. Radnym przysługuje miesięczna dieta:
l) dla Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego - 69% kwoty, o której mowa w § l;
2) dla radnych Powiatu Łowickiego, z wyłączeniem Przewodniczącego oraz radnych -

członków Zarządu Powiatu:
a) będących członkami jednej stałej Komisji Rady Powiatu - 55% kwoty, o której

mowa w § l;
b) będących członkami dwóch stałych Komisji Rady Powiatu -61% kwoty, o której

mowa w § l;
c) do komisji, o których mowa w lit. a i b nie wlicza się Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji.
2. Dieta, o której mowa w ust. l obejmuje również koszty dojazdu na sesje Rady Powiatu
i posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu.

§3. l. Za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu Łowickiego lub posiedzeniu stałej
Komisji Rady Powiatu, miesięczna dieta ulega obniżeniu o 15%, z wyjątkiem nieobecności na
sesjach zwołanych w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym.

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.

§ 4. Dla radnych - członków Zarządu Powiatu ustala się miesięczną dietę - 69% kwoty,
o której mowa w § l.

§ 5. l. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 66,póz. 799, z 2002 r. Nr 14, póz. 139 i z 2003 r. Nr 33,póz.278).



2. W przypadku odbywania podróży służbowej samochodem niebędącym własnością
powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnej stawki za
l kilometr przebiegu określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
3 O stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
zmieniona Uchwałą XLVIII/317/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 r.
oraz Uchwałą Nr 1/5/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania
wysokości diet należnych od dnia l sierpnia 2021 r.
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Uzasadnienie

Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.póz.1834)
wprowadza zmiany w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące wysokości diet
przysługującym radnym powiatowym. Na podstawie znowelizowanych przepisów wysokość
diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 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 zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020
r., póz. 1658), tj. kwoty 4 294,61 zł.

Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. o maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r. póz. 1974) stanowi, iż
w powiatach od 60 tyś. do 120 tyś. mieszkańców miesięczna dieta wynosi 85% maksymalnej
wysokości diety, co daje kwotę 3 650,42 zł.

Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.póz. 1834),
przepisy dotyczące wysokości diet mają zastosowanie do ustalania diet należnych od dnia
l sierpnia 2021 r.
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