
UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach 

Na podstawie: art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020r., poz. 920, z 2021r. poz. 1038, 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1834) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021r., poz. 1975), Rada 
Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Radnemu przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta na zasadach określonych w uchwale. 

§ 2. 1. Biorąc pod uwagę funkcje pełnione przez radnych ustala się miesięczne diety w następujących 
wysokościach: 

1) 85% - radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Powiatu. 

2) 56 % - radnemu pełniącemu funkcję: 

a) wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, 

b) przewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu, 

c) przewodniczącego doraźnej komisji Rady Powiatu w okresie jej działania. 

3) 52 % -  radnemu pełniącemu funkcję: 

a) wiceprzewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu, 

b) wiceprzewodniczącego doraźnej komisji Rady Powiatu w okresie jej działania. 

4) 47% - radnym niepełniącym powierzonych funkcji będącym członkami dwóch komisji Rady Powiatu. 

5) 44% - radnym niepełniącym powierzonych funkcji będącym członkami jednej komisji Rady Powiatu. 

6) 80% - radnemu pełniącemu funkcję członka Zarządu bez nawiązywania stosunku pracy 

- maksymalnej wysokości diety, stanowiącej 2,4 krotność kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658). 

2. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu. 

§ 3. W przypadku wykonywania kilku funkcji przysługuje tylko jedna wyższa dieta. 

§ 4. 1. Obecność radnego na posiedzeniu sesji lub posiedzeniu komisji Rady Powiatu, a w przypadku 
radnego pełniącego funkcję członka Zarządu bez nawiązania stosunku pracy na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
ustala się na podstawie podpisu radnego na liście obecności. 

2. Nieobecność podczas posiedzeń wymienionych w pkt 1 powoduje zmniejszenie kwoty należnej radnemu 
diety obliczonej zgodnie z § 2 ust. 1 

1) 10% w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Powiatu, 

2) 5% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji Rady Powiatu, 

3) 5% w przypadku nieobecności radnego pełniącego funkcję członka Zarządu bez nawiązania stosunku pracy 
na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

3. Za nieobecność na sesji odbywającej się na więcej niż jednym posiedzeniu z należnej diety odlicza się 
10% odrębnie za nieobecność na każdym posiedzeniu sesji Rady Powiatu. 
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4. Za nieobecność na sesji i posiedzeniu komisji Rady Powiatu oraz na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
odbywających się w tym samym dniu z należnej diety odlicza się 10%, jak za nieobecność na sesji Rady 
Powiatu. 

5. Za nieobecność na posiedzeniach komisji Rady Powiatu i posiedzeniu Zarządu Powiatu odbywających 
się w tym samym dniu z należnej diety odlicza się 5% jak za nieobecność na jednym posiedzeniu. 

6. Przy naliczaniu diet dokonuje się zaokrągleń do pełnych złotych. 

§ 5. 1. Zmniejszenia diet nie stosuje się, jeżeli nieobecność radnego na posiedzeniu sesji lub komisji Rady 
Powiatu związana była z wykonywaniem innych obowiązków radnego. Zgodę na wykonywanie przez radnego 
innych obowiązków wyraża przewodniczący Rady. 

2. Zmniejszenia diet nie stosuje się, jeżeli nieobecność radnego, pełniącego funkcję członka Zarządu bez 
nawiązania stosunku pracy, na posiedzeniu Zarządu Powiatu związana była z wykonywaniem obowiązków 
członka Zarządu. W takim przypadku nieobecność winna być stwierdzona w protokole z posiedzenia Zarządu. 

§ 6. 1. W przypadku powołania (wyboru) lub odwołania z pełnionej funkcji lub członkostwa w komisji 
Rady Powiatu dietę nalicza się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji lub członkostwa 
w komisji w danym miesiącu. 

2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio przy naliczaniu diet radnych za miesiąc, w którym 
rozpoczyna się lub kończy kadencja Rady Powiatu. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/133/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 21 lutego 2008 roku 
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach oraz uchwała 
Nr XLVI/345/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVIII/133/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych 
Rady Powiatu w Starachowicach. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 9. Wysokość miesięcznej diety radnego wyliczonej w sposób określony w §2 niniejszej uchwały ma 
zastosowanie do ustalenia wysokości diet radnych powiatu starachowickiego należnych od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. 
poz.920 ze zm.) do kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie zasad, na jakich radnemu przysługuje dieta. 
Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów uchwały do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 1834). Zgodnie z brzmieniem art. 5 ww. 
ustawy, w art 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wprowadzono zmianę 
polegającą na zwiększeniu wysokości wielokrotności kwoty bazowej określonej 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 zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5 krotności na 2,4 krotność tej kwoty. 

Zgodnie z przepisem art. 18 wyżej wymienionej ustawy przepisy ustaw zmienionych mają zastosowanie 
do ustalenia wysokości diet należnych od 1 sierpnia 2021 r. 

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona  
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet
dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir
Rymarczyk, Robert Sowula, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Przemysław Czaja, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Dariusz Stachowicz, Mirosław
Wojciechowski

NIEOBECNI (1)
Ryszard Nowak

Głosowanie zakończono w dniu: 25 listopada 2021, o godz. 09:40
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