
  PROJEKT 
Uchwała Nr XVIII/121/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1455 z późn. zm. ) § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu 

(Dz. U. Nr 61, poz. 709) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych 

(Dz. U. Nr 66 poz. 799 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się miesięczną wysokość diety radnym Rady Powiatu Opolskiego  

w następujący sposób: 

1) dla przewodniczącego Rady Powiatu – 2.000zł 

2) dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu – 1.350 zł 

3) dla członka Zarządu Powiatu Opolskiego – 1.600 zł 

4) dla przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu – 1.250 zł 

5) dla wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Powiatu – 1.180 zł 

6) dla pozostałych radnych Rady Powiatu – 1.150 zł 

2. Radny Powiatu otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę liczoną bez względu na pełnione 

funkcje w Radzie Powiatu Opolskiego. 

 

§ 2 

 

1. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych. 

2. Podstawą do wypłaty diet radnym jest miesięczny wykaz obecności radnych na posiedzeniach 

Rady Powiatu Opolskiego oraz Komisji Stałych i doraźnych zawierający informację o 

wysokości diety i potrąceniach. 

3. Wykaz  radnych o których mowa w ust. 2 przygotowuje pracownik Biura Rady Starostwa 

Powiatowego w Opolu. 

4. Wypłata diet następuje do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku miesiąca 

grudnia do końca tego miesiąca. 

 

§ 3 

 

Na pisemny wniosek radnego z przysługującej diety można dokonać potrąceń na wskazany cel. 

 

§ 4 

 

1. Dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniach 

komisji lub w sesji Rady Powiatu w następujących wysokościach: 

1) 20% diety za nieobecność na sesji Rady Powiatu Opolskiego, 

2) 10% diety za nieobecność na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Opolskiego. 

2. Łączne potrącenia diet w danym miesiącu nie mogą przekroczyć 30% diety miesięcznej 

określonej w  §1. 

3. Potrąceń o jakich mowa w ust.1 nie dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność 

spowodowana jest uczestnictwem radnego w pracach Komisji Rady Powiatu oraz 

wykonywaniem innych czynności związanych z delegowaniem przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu Opolskiego, które odbywają się w tym samym czasie. 

4. Przez obecność radnego na sesji Rady Powiatu Opolskiego lub Komisji Rady Powiatu 

Opolskiego rozumie się udział w całym posiedzeniu. Opuszczenie posiedzenia w trakcie jego 

trwania traktowane jest jak nieobecność na całym posiedzeniu w rozumieniu niniejszej 

uchwały. 
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§ 5 

 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub 

zaprzestania sprawowania funkcji radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym 

miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w których pełnił funkcję 

radnego. 

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

kadencji rady. 

3. Członkom Zarządu Powiatu nie pozostającym w stosunku pracy dieta przysługuje do dnia 

wyboru nowego Zarządu. 

 

§ 6 

 

1. Radnemu , który wykonuje zadanie zlecone przez Radę Powiatu Opolskiego  poza siedzibą 

Starostwa Powiatowego w Opolu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według 

zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2000 r. 

2. W przypadku wyrażenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu na przejazd radnego 

pojazdem nie będącym 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. 

 

§ 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 8 

 

Traci moc uchwała Nr X/67/15 Rady Powiatu w Opolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku. 

 

§ 9 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 
UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu 
 

 

W związku ze zgłoszeniem przez  radnych wniosku o doprecyzowanie zapisów dotyczących 

udziału w sesjach i komisji stałych radnych Powiatu Opolskiego, Zarząd Powiatu przygotował 

uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. Zgodnie z 

art. 21 ust. 4 - 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym na zasadach ustalonych 

przez radę powiatu, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.  

Rada Powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez 

radnego. Wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 

półtorakrotności 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 o zmianie niektórych ustaw.  

Proponowana uchwała nie podwyższa wysokości diet radnych jedynie określa pojęcie 

„obecności” radnego na sesji lub komisji. posiedzeniu . 

 

 


