
UCHWAŁA Nr XXVI/207/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym 

 

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.1), oraz § 3 pkt. 3 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021, poz. 1975) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1.  Ustala się przy uwzględnieniu pełnionych funkcji w radzie diety radnych liczone 

jako udział procentowy aktualnej obowiązującej kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: 

1) Przewodniczący Rady – 130%, 

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – 100%, 

3) Przewodniczący komisji – 90%, 

4) Członkowie pracujący w komisjach – 80%, 

5) Członek Zarządu – 125%, 

6) Radny nie pełniący żadnej funkcji w radzie – 50%. 

2. Diety nalicza się w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.  

 § 2. Diety wypłacane są miesięcznie z dołu. 

§  3. Za pierwszą nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji Rady lub potrąca się 5% 

z najbliższej diety, za kolejne nieobecności po 10%. 

§  4. Traci moc uchwała Nr II/20/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia 

2010 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania diet przysługującym radnym. 

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 

2021 r. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz.  
1834 



  

Uzasadnienie 

 

 Ustalenie zasad przysługiwania diet radnym na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym należy do kompetencji Rady Powiatu. 

Przy ustalaniu diet należy wziąć pod uwagę funkcje pełnione przez radnego, a także należy 

uwzględnić, że dieta nie może w ciągu miesiąca przekroczyć wysokości określonej w art. 21 

ust. 5 cytowanej ustawy. Proponowane w uchwale wielkości są zgodne z obowiązującymi 

przepisami, a przy ustalaniu wysokości diet uwzględniono funkcje pełnione w radzie.  

 


