UCHWAŁA NR XIII/108/2019
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
powiatu konińskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019, poz. 511 ze zm.); § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r., nr.
61, poz. 709) oraz § 3, pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
powiatu (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 799 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała ustala wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych powiatu
konińskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
2. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla radnych ustala się w następujący sposób:
1) dla przewodniczącego Rady Powiatu – 150% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
2) dla wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 100% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
3) dla przewodniczącego komisji Rady Powiatu – 90% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
4) dla radnego, pełniącego nieodpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu – 110% kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
5) dla radnego, niepełniącego żadnej z funkcji, wymienionych w pkt 1-4 – 70% kwoty bazowej
określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
3. Zryczałtowana miesięczna dieta przysługuje tylko z jednego tytułu, bez względu na ilość
pełnionych przez radnego funkcji. W przypadku zbiegu tytułów do diet, radnemu przysługuje dieta
o wysokości wyższej.
4. Dieta przysługuje w wysokości określonej w ust. 2 niezależnie od ilości sesji Rady, posiedzeń
komisji lub posiedzeń Zarządu w danym miesiącu, z uwzględnieniem treści § 3 i § 4 uchwały.
§ 2. 1. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia
10 następnego miesiąca, a w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca.
2. Pracownik Biura Rady sporządza wykaz, ustalający wysokość należnej za dany miesiąc diety,
z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających z przyczyn określonych w § 3 ust. 1 i ust. 2.
3. Wypłata odbywa się na podstawie listy sporządzonej w oparciu o wykaz, o którym mowa w ust. 2.
4. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 3. 1. Wysokość należnej do wypłaty za dany miesiąc diety ulega obniżeniu w rozliczeniu rocznym,
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, w następujących przypadkach i wysokościach:
1) 30 % diety za nieobecność radnego na sesji Rady Powiatu Konińskiego,
2) 25 % diety za każdą nieobecność radnego - członka komisji na posiedzeniu komisji Rady Powiatu
Konińskiego lub radnego - członka zarządu na posiedzeniu Zarządu.
2. Łączne potrącenia diet w danym miesiącu nie mogą przekroczyć 80% wysokości diety miesięcznej
określonej w § 1.

3. Potrąceń, o których mowa w ustępie 1 nie dokonuje się:
1) w przypadku trzech pierwszych nieobecności w danym roku kalendarzowym na sesji Rady Powiatu,
na posiedzeniu komisji lub Zarządu,
2) w przypadku przedłożenia do dnia sesji Rady Powiatu, posiedzenia komisji, posiedzenia Zarządu
oświadczenia o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim,
3) jeżeli nieobecność spowodowana jest wykonywaniem w tym czasie innych obowiązków związanych
z pełnieniem funkcji radnego, do których radny został delegowany (wyznaczony), jako radny,
przedstawiciel powiatu albo jako członek zarządu.
4. Opuszczenie sesji Rady, posiedzenia komisji, posiedzenia Zarządu bez zgody odpowiednio
przewodniczącego Rady, przewodniczącego komisji, przewodniczącego Zarządu traktowane jest jak
nieobecność na całym posiedzeniu.
5. W szczególnie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach nieobecności, wywołanych zdarzeniami
losowymi, Przewodniczący Rady może usprawiedliwić jego nieobecność na pisemny wniosek radnego,
złożony nie później, niż dnia następnego po ustaniu przyczyny nieobecności. W takim przypadku
wysokość diety nie ulega obniżeniu.
§ 4. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji, zaprzestania
sprawowania funkcji radnego lub zmiany w trakcie miesiąca pełnionej przez radnego funkcji, od której
uzależniona jest wysokość diety, wysokość należnej diety ustala się proporcjonalnie, przyjmując za
miesiąc łącznie 30 dni.
2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio przy naliczaniu wysokości diet za miesiąc,
w którym rozpoczyna się lub kończy kadencja Rady.
3. Radnym - członkom Zarządu Powiatu pełniącym funkcję członka Zarządu nieodpłatnie, dieta
przysługuje do dnia wyboru nowego Zarządu.
§ 5. 1. Radnemu, który wykonuje zadanie zlecone przez Radę Powiatu Konińskiego poza siedzibą
Starostwa Powiatowego Koninie, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
2. Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady najstarszego wiekiem do określenia w poleceniu
wyjazdu służbowego, w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego, terminu i miejsca
wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej a także środka
transportu właściwego do jej odbycia.
3. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu na przejazd radnego
pojazdem niebędącym własnością powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według
stawek za jeden kilometr przebiegu w wysokości równej stawkom maksymalnym obowiązującym na
podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 7. Tracą moc uchwały:
1. uchwała nr II/14/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie diet
przysługujących radnym.
2. uchwała nr II/15/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Konińskiego zmieniona uchwałami: nr XXVII/147/05
z dnia 13 kwietnia 2005 r., nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz nr III/15/10 z dnia 29 grudnia
2010 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2020 r.

Przewodniczący Rady
/ - / Janusz Stankiewicz

