
Uchwała Nr V/30/11

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 14 stycznia 2011r. 

w  sprawie:  ustalenia  wysokości  diet  oraz  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  radnym  Rady

Powiatu w Pułtusku. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

(j.t.   Dz. U z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  oraz rozporządzeniem 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 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

1. Z  dniem 1  stycznia  2011r.  podstawą  do  ustalania  wysokości  diet  dla  radnych  Rady

Powiatu w Pułtusku jest minimalne wynagrodzenie za pracę na dany rok kalendarzowy

ustalone każdorazowo zgodnie z Ustawą  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)

2. Dieta  radnego  nie  może  przekroczyć maksymalnej  wysokości  określonej  dla  radnego

powiatu w odrębnych przepisach.

§2.

1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową,

dla:

1) radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady w wysokości - 130%  minimalnego

wynagrodzenia

2) radnego  pełniącego  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  w  wysokości  -  75%

minimalnego wynagrodzenia

3) radnego  pełniącego  funkcję  Przewodniczącego  Komisji  stałej  w  wysokości  -  60%

minimalnego wynagrodzenia 

4) radnego pełniącego funkcję członka Zarządu Powiatu w wysokości- 110% minimalnego

wynagrodzenia

5) pozostałych radnych nie wymienionych w pkt 1) – 4)  w wysokości - 50% minimalnego

wynagrodzenia

2.Radnemu przysługuje jedna dieta ryczałtowa w najwyższej wysokości.

§3.



Wypłata diety ryczałtowej, za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie

do ostatniego dnia miesiąca, za który dieta przysługuje. 

Dieta ryczałtowa wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§4.

1. Za  każdą  nieobecność  radnego  na  Sesji  Rady  Powiatu  lub  posiedzeniu  komisji

i  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu,  której  jest  członkiem potrąca  się  5% należnej  diety,

o której mowa w §2, ust. 1. 

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 ryczałtowej  za  dany miesiąc

ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni kalendarzowych.

§5. 

1. Podróże  służbowe  radnych  rozlicza  się  na  zasadach  określonych  w  Rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.  w sprawie sposobu

ustalania  należności  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  radnych  powiatu

(Dz. U Nr 66 poz. 799 ze zm.) 

2. W przypadku odbywania podróży służbowej przez radnego samochodem nie będącym

własnością powiatu, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawki za 1 km

przebiegu określonym w  Rozporządzenia 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 nie  będących

własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 ze zm.).

3. Wypłata kosztów zwrotu przejazdu za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo

w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który zwrot przysługuje i jest   wypłacana

przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§6.

Z dniem 1 stycznia 2011r. traci moc uchwała Nr XXXII/199/2001 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów

podróży radnym Rady Powiatu w Pułtusku. 

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


