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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku 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 2021 poz. 1975) uchwala 
się co następuje: 

§ 1.  

1. Ustala się dla radnych Rady Powiatu w  Busku - Zdroju diety w formie miesięcznego ryczałtu w niżej 
podanych wysokościach stanowiących odpowiedni procent 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 
23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658): 

1) Przewodniczący Rady Powiatu - 85% 

2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - 80% 

3) Przewodniczący Komisji - 65% 

4) Wiceprzewodniczący Komisji - 60% 

5) radny pełniący funkcję członka Zarządu Powiatu - 80% 

6) radny nie pełniący żadnej funkcji - 50% 

2. Radnemu pełniącemu różne funkcje przysługuje jedna wyższa dieta. 

§ 2.  

1. Dieta wypłacana jest nie później niż do dnia 5-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

2. W przypadku kiedy kadencja rady kończy się w trakcie miesiąca albo mandat radnego wygasa 
w trakcie miesiąca, dietę wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia mandatu radnego. 

§ 3.  

Zasady potrąceń z diety w związku z nieobecnością radnego określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Podstawą do sporządzenia listy wypłaty diety za dany miesiąc w pełnej wysokości lub pomniejszonej 
o kwotę potrącenia jest lista obecności z posiedzenia Rady, Zarządu lub Komisji, potwierdzona przez 
Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego Zarządu lub Przewodniczącego Komisji. 
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§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 6.  

Traci moc uchwała Nr I/10/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 20 listopada 2018 roku 
w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia....................2021 r. 

Zasady potrącania diety radnym Rady Powiatu w Busku - Zdroju 

1. Radnemu, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady, Zarządu lub Komisji potrąca się 20% diety za 
każdą nieobecność z zastrzeżeniem ust. 1a. Za nieobecność uważa się również opuszczenie posiedzenia Rady, 
Zarządu lub Komisji w trakcie trwania posiedzenia bez uzasadnionej przyczyny i zgody Przewodniczącego 
Rady, Zarządu lub Komisji. 

1a. Jeżeli nieobecność Radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu lub Komisji przypada na ten sam dzień, 
potrącenia dokonuje się tylko jeden raz. 

2. Potrącenia, o których mowa w pkt 1 nie dokonuje się w przypadku, jeżeli nieobecność spowodowana 
była: 

a) wykonywaniem przez radnego ważnych zadań zleconych przez organy Powiatu, 

b) delegowaniem radnego na naradę lub szkolenie przez Przewodniczącego Rady na podstawie delegacji 
służbowej, 

c) chorobą lub wypadkiem radnego potwierdzoną przez szpital lub lekarza, 

d) przypadkiem losowym najbliższej rodziny (zgon żony, męża, dziecka, matki, ojca, siostry, brata), 

e) udziałem radnego w likwidowaniu zagrożeń dla ludzi i mienia, 

f) obowiązkowym stawiennictwem w sądzie lub na policji. 

3. Obowiązkiem radnego jest nieobecność swoją usprawiedliwić na piśmie przedkładając odpowiednie 
dokumenty najpóźniej w 3-cim dniu od daty posiedzenia.

Id: 1DDA00B4-4899-4695-8178-93F0E67B1F0E. Projekt Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie zasad oraz

wysokości diet dla radnych. Maksymalna wysokość diety radnego została określona jako 2,4-krotność

kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej. Ze względu na liczbę ludności Powiatu

Buskiego maksymalna wysokość diety Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju to 85% 2,4-krotności

kwoty bazowej. Ponadto, art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz.

1834) stanowi, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4-6, art. 11 i art. 12 w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń

należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Zatem za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 2021

roku Radni otrzymają wyrównanie diety do wysokości określonej w niniejszej uchwale. Biorąc pod uwagę

powyższe uregulowania prawne oraz znaczny wzrost kosztów związanych z wykonywaniem mandatu

radnego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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