Uchwała Nr XLI/254/2021
Rady Powiatu Bieszczadzkiego
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych
Powiatu Bieszczadzkiego oraz ryczałtu dla nieetatowego członka zarządu
nie będącego radnym
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet
przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975) oraz § 58 ust. 1
Statutu Powiatu Bieszczadzkiego będącego załącznikiem do uchwały Rady
Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Bieszczadzkiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 10
kwietnia 2019r., poz. 1975)
uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady przyznawania oraz wysokości miesięcznych diet dla Radnych
Rady Powiatu Bieszczadzkiego.
2. Wysokość diet miesięcznych o których mowa w ust. 1 zróżnicowana jest
w zależności od pełnionej funkcji i wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu
2.200,00 zł,
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady
1.700,00 zł,
3) dla Przewodniczącego Komisji stałej lub doraźnej
1.300,00 zł,
4) dla członka komisji stałej lub doraźnej
900,00 zł,
5) dla członka Zarządu
2.000,00 zł.
3. W przypadku zbiegu uprawnień z kilku tytułów przyznaje się dietę
korzystniejszą.
§2
1. Diety, o których mowa w §1 ust.2 pkt 1-4 ulegają zmniejszeniu za każdą
nieobecność:
1) na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego o 25%,
2) na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Bieszczadzkiego, której radny jest
członkiem o 10%.
2. Dieta, o której mowa w §1 ust.2 pkt 5 ulega zmniejszeniu za każdą nieobecność:
1) na posiedzeniu Sesji Rady Powiatu Bieszczadzkiego o 25%,
2) na posiedzeniu Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego o 10%.

3. Jeżeli w tym samym dniu odbywają się posiedzenia kilku organów Rady lub
organów Rady i Zarządu, do udziału w których Radny jest zobligowany, dieta
ulega obniżeniu jak za jedną nieobecność, stosując odpowiednio najwyższe
procentowe obniżenie diety.
4. W przypadku członkostwa w więcej niż dwóch komisjach potrącenia o których mowa
w ust.1 pkt 2 nie dokonuje się za nieobecność na posiedzeniu w trzeciej i następnych
komisjach wskazanych przez radnego.
5. Nieobecności, o których mowa w ust. 1, spowodowane delegowaniem radnego
przez Przewodniczącego Rady do innych prac związanych z działalnością Rady
Powiatu Bieszczadzkiego, nie powodują zmniejszenia wysokości diety.
§3
1. Ustala się dla nieetatowego członka Zarządu nie będącego radnym ryczałt
w wysokości miesięcznej 2.000,00 zł.
2. W przypadku nieobecności nieetatowego członka Zarządu na posiedzeniu
Zarządu i Sesji Rady stosuje się postanowienia określone w § 2 ust. 2.
§4
Diety oraz ryczałt wypłacane są do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu,
za który dieta bądź ryczałt przysługuje.
§5
1. Wysokość diety oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania
mandatu w przypadkach:
1)
2)
3)
4)

na początku i na końcu kadencji,
uzyskania mandatu w trakcie trwania kadencji,
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, mających miejsce w trakcie miesiąca
kalendarzowego, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety
proporcjonalnie, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bieszczadzkiego.
§7
Traci moc uchwała Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 19 lutego
2015r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz ryczałtu dla nieetatowego członka
zarządu nie będącego radnym z późniejszymi zmianami.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.
PRZWODNICZĄCY RADY
Marek Bajda

