
 
 

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2021  
RADY POWIATU W PUŁTUSKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych 
Rady Powiatu w Pułtusku 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu 
(Dz. U. Nr 66, poz. 799, z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 
2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 1975) Rada 
Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych Rady Powiatu w Pułtusku jest 
krotność kwoty bazowej określonej w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. 

2. Przez kwotę bazową należy rozumieć kwotę określoną 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 o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

§ 2. 1. Ustala się następującą wysokość miesięcznej diety dla: 

1) Przewodniczącego Rady Powiatu – krotność 1,65 kwoty bazowej, o której mowa w § 1; 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - krotność 1,3 kwoty bazowej, o której mowa w § 1; 

3) Przewodniczącemu komisji - krotność 1,15 kwoty bazowej, o której mowa w § 1; 

4) Radnego pełniącego funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu – krotność 1,65 kwoty bazowej, 
o której mowa w § 1; 

5) Pozostałych radnych – krotność 1,09 kwoty bazowej o której mowa w § 1. 

2. W przypadku zbiegu uprawnienia do więcej niż jednej diety, radnemu przysługuje dieta w wyższej 
wysokości. 

§ 3. 1. Dieta przysługuje za każdy miesiąc, w którym Radny wykonywał mandat radnego, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której 
uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość lub niepełnego miesiąca sprawowania mandatu radnego, 
wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni kalendarzowych. 

3. W przypadku obsadzenia lub wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji zasady określone w ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 
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4. Za dzień rozpoczęcia kadencji (obsadzenia mandatu) w rozumieniu ust. 3 uważa się dzień sesji, na której 
radny złożył ślubowanie. 

5. Za dzień upływu kadencji (wygaśnięcia mandatu) w rozumieniu ust. 3 uważa się dzień, w którym 
następuje zdarzenie uzasadniające upływ kadencji (wygaśnięcie mandatu). 

6. Zasady, o których mowa w ust. 2 obowiązują nieetatowych członków zarządu powiatu, działających do 
dnia wyboru nowego zarządu powiatu. Dieta, o której mowa w ust. 1 uzależniona jest od udziału w sesji rady 
powiatu, posiedzeniach komisji lub zarządu powiatu. Dieta nie przysługuje, jeśli w danym miesiącu 
kalendarzowym radny nie brał udziału w żadnej sesji rady powiatu, posiedzeniu komisji lub zarządu powiatu. 

7. W przypadku Przewodniczącego Rady Powiatu dieta jest uzależniona od udziału w sesji Rady oraz 
obecności na dyżurach Przewodniczącego Rady Powiatu dla interesantów. Dieta Przewodniczącego Rady ulega 
proporcjonalnemu obniżeniu za każdą nieobecność na sesji Rady bądź dyżurze Przewodniczącego Rady. 

8. Dieta, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu obniżeniu za każdą nieobecność odpowiednio na 
sesji rady powiatu oraz posiedzeniach komisji i zarządu powiatu w stosunku do ogólnej liczby sesji rady 
powiatu, posiedzeń komisji i zarządu powiatu w danym miesiącu, z uwzględnieniem funkcji pełnionej przez 
danego radnego. 

9. W przypadku braku sesji, posiedzeń komisji i dyżurów w danym miesiącu dieta Przewodniczącemu 
Rady Powiatu nie przysługuje. 

10. W przypadku braku sesji, posiedzeń komisji i zarządu powiatu w danym miesiącu dieta radnym 
pełniącym funkcję nieetatowego członka Zarządu Powiatu nie przysługuje. 

11. W przypadku braku sesji i posiedzeń komisji w danym miesiącu dieta nie przysługuje pozostałym 
radnym nie wymienionym w ust. 9 i 10. 

§ 4. 1. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie ostatniego dnia 
miesiąca, za który dieta przysługuje. Podstawą wypłaty diety jest lista obecności. 

2. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub o przeznaczeniu jej 
na inny, wskazany w oświadczeniu cel. 

§ 5. 1. Podróże służbowe radnych rozlicza się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799, z późn. zm.). 

2. W przypadku odbywania podróży służbowej przez radnego (mającej bezpośredni związek 
z wykonywaniem mandatu) samochodem nie będącym własnością powiatu, radnemu przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu wg stawki za 1 km przebiegu określonym w rozporządzeniu 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. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). Wypłata z tytułu zwrotu kosztów przejazdu za dany miesiąc 
kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który zwrot przysługuje. 

§ 6. 1. Traci moc uchwała Nr XXXV/222/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 grudnia 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku. 

2. Traci moc uchwała Nr V/30/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

  

Przewodniczący Rady 
 

 Tadeusz Nalewajk
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