
 

         
UCHWAŁA NR XXXV/322/21 

RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

z dnia  24 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-

wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, oraz poz.1038 i 1834) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przy-

sługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r. poz.1975) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwa-

la, co następuje:  

         

§ 1.1. Ustala się zasady, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety.  

2. Maksymalna wysokość diet przysługujących radnym Powiatu Strzeleckiego nie może prze-

kroczyć w ciągu miesiąca kwoty, o której mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu z dnia 27 paź-

dziernika 2021 r. (Dz. U z 2021 r. poz.1975).  

3. Ustala się wysokość miesięcznej diety dla radnych Powiatu Strzeleckiego w zależności od 

pełnionej funkcji i wynosi dla: 

1) Przewodniczącego Rady Powiatu - 87 % kwoty, o której mowa w ust. 2 

2) Wiceprzewodniczących Rady Powiatu - 69 % kwoty, o której mowa w ust.2;  

3) nieetatowych członków Zarządu, będących Radnymi Rady Powiatu - 87 % kwoty, o której 

mowa w ust. 3;  

4) Przewodniczących komisji –52 % kwoty, o której mowa w ust.2; 

5) Radnych niepełniących funkcji wymienionych w punktach 1-4 - 43 % kwoty, o której mowa 

w ust. 2. 

4. Dieta, o której mowa w ust.2, przysługuje radnemu tylko z jednego tytułu i nie podlega 

sumowaniu. 

§ 2.1. Ustala się następujące potrącenia:  

1) 10% przysługującej radnemu diety za każdą  nieobecność radnego na Sesji Rady Powiatu;  

2) 10% przysługującej radnemu diety za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu komisji.  

2. Nie zmniejsza się wysokości diety, jeżeli nieobecność radnego została spowodowana od-

delegowaniem przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Uspra-

wiedliwienie nieobecności stwierdza Przewodniczący Rady Powiatu. 

3. Udział radnego w sesji i komisji stwierdza się na podstawie listy obecności.  

§ 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 

10 następnego miesiąca, a w przypadku miesiąca grudnia do końca tego miesiąca. 

§ 4. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radne-

go, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety ustala się propor-

cjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.  



§ 5.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub za-

przestania pełnienia funkcji przez radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym miesią-

cu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których wykonywał mandat 

lub pełnił funkcję. 

 2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1, ma miejsce w przypadku upływu 

kadencji Rady Powiatu. 

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/56/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku 

w sprawie ustalania zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety.  

§ 7.1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

  2. Uchwała ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 

roku. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i   

       wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

      Przewodniczący Rady 

      Stefan Szłapa 

 

 

 


