
UCHWAŁA NR XXI/259/2016 
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 1'. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890), w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2000 1'. W sprawie maksymalnej wysokości diet przyslugujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 
709) uchwala się, co następuje: 

§ 1. l. Radnemu przysługują diety: 

l) w formie miesięcznego ryczałtu, z tytułu pełnionych funkcji; 

2) za udział w sesjach Rady Powiatu. 

2. Diety nie przysługują radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu. 

3. Wysokość diety ryczałtowej ustala się za okres jednego miesiąca kalendarzowego licząc procentowo 
od kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 20151'. poz. 2030, poz. 2199, z 2016 1'. poz. 178), zwanej dalej 
"kwotą bazową". 

4. Miesięczna dieta ryczałtowa jest wyplacana jednorazowo z dołu do dnia 5 każdego miesiąca po upływie 
miesiąca kalendarzowego, bez względu na ilość odbytych w danym miesiącu posiedzeó. Zarządu i komisji. 

5. Wypłata diety za udział w sesji następuje w ciągu 7 dni po jej zakończeniu. 

6. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji potrąca się część diety w wysokości 100/0 przysługującej 
diety ryczałtowej z tytułu pełnionych funkcji. 

7. W przypadku nieobecności na sesji Rady Powiatu radnemu nie przysługuje dieta za sesję. 

8. Podstawę stwierdzenia obecności stanowią listy obecności, na których radni potwierdzają 

własnoręcznym podpisem swój udział w sesjach i posiedzeniach komisji. 

§ 2. l. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym z tytułu pełnionych funkcji wyrażoną 
procentowo dla: 

l) Przewodniczącego Rady - 95 % kwoty bazowej; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady - 74 % kwoty bazowej; 

3) Nieetatowych członków Zarządu - 95 % kwoty bazowej; 

4) Przewodniczących komisji stałych - 45 % kwoty bazowej; 

5) Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady - 37 % kwoty bazowej; 

6) Radnego członka komisji - 37 % kwoty bazowej. 

2. W przypadku pełnienia przez radnego więcej niż jednej funkcji wypłaca się jedną najkorzystniejszą 
dietę· 

§ 3. Diety określone w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą 22 % kwoty bazowej. 

§ 4. Diety, o których mowa w· § 2 ust. l oraz w § 3 zaokrągla się do pełnych złotych. 

§ 5. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnych lub 
członkowstwa w komisji, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej 
za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. 

2. Zasady określone w ust. l stosuje się odpowiednio przy naliczaniu diet radnych za miesiąc, w którym 
rozpoczyna się lub kończy kadencja Rady Powiatu. 
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§ 6. W przypadku, gdy łączna należność dla radnego z tytułu diet, wyliczona zgodnie z niniejszą uchwałą, 
za dany miesiąc kalendarzowy przekroczyła maksymalną wysokość diety określoną w § 3 pkt 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu powiatu, radnemu wypłacana jest kwota do \vysokości limitu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 119/XVIII/2000 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 
4 września 2000 r. w sprawie określenia \V)'sokości diet przysługujących radnemu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 
ŁÓDZKIEGO WSC OD GO 
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