
Uchwała Nr XXXVI /117 /2021 
Rady Powiatu w Kielcach 
z dnia 3 grudnia 2021 r. 

w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu w Kielcach 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn.zm.), oraz § 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1975), Rada Powiatu 
w Kielcach uchwala co następuje: 

§ 1  

1 . Ustala się radnym Rady Powiatu w Kielcach miesięczne zryczałtowane diety 
w następujących wysokościach: 

a) dla Przewodniczącego Rady - 95 % podstawy naliczania, 

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 69 % podstawy naliczania, 

c) dla Przewodniczącego komisji - 65 % podstawy naliczania, 

d) dla Zastępcy i Sekretarza komisji - 62 % podstawy naliczania, 

e) dla pozostałych Radnych - 60 % podstawy naliczania. 

2. Podstawę naliczania stanowi maksymalna dieta przysługująca radnym powiatu, 
a ustalona w wielkości 2,4 krotności kwoty bazowej uchwalonej w ustawie 
budżetowej na dany rok 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. 

3. W przypadku zbiegu uprawnień do diet o których mowa w ust. 1 w różnej wysokości, 
przysługuje uprawnienie wyłącznie do diety w większej wysokości. 



§ 2  

1. W przypadku wyboru lub odwołania z pełnionej funkcji lub członkostwa w komisji 
Rady dietę nalicza się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji lub 
członkostwa w komisji. 

2. Zasady określone w ustępie pierwszym stosuje się odpowiednio przy naliczeniu 
diet radnych za miesiąc w którym rozpoczyna się lub kończy kadencja Rady. 

§3 

Diety określone w §1 ust. 1 pkt. a) - e) obejmują zwrot kosztów związanych 
z uczestnictwem w sesjach i pracach Komisji. 

§4 

1. Dieta radnego ulega zmniejszeniu w przypadku: 

a) nieobecności na sesji - o 10 % miesięcznej diety za każdą nieobecność, 
niezależnie od ilości sesji w danym miesiącu, 

b) nieobecności na posiedzeniu komisji - o 5 % miesięcznej diety za każdą 
nieobecność, niezależnie od ilości posiedzeń komisji w danym miesiącu, 
przy czym nieobecność na wspólnym posiedzeniu kilku Komisji 
(posiedzenia łączone) traktuje się jako nieobecność na jednym 
posiedzeniu. 

2. Obniżeń diet o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się w sytuacji oddelegowania 
radnego w sprawach dotyczących powiatu w terminach posiedzenia sesji, 
komisji decyzją przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady . 

§5 

1. Podstawę do otrzymania diety stanowi: 

a) w przypadku Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady 
uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji do których zostali 
wybrani, 

b) w przypadku pozostałych Radnych - uczestnictwo w sesjach 
i posiedzeniach komisji. 

2. Obecność Radnego na Sesji Rady lub posiedzeniach Komisji ustala się na 
podstawie podpisu Radnego na liście obecności. Sporządzenie listy obecności 
należy do obowiązków prowadzącego zebranie. 



§ 6  

Wypłaty diet dokonywane będą z dołu za każdy miesiąc, do 10 dnia następnego 
miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez radnego. 

§7 

1. Zwrot kosztów podroży służbowych przysługuje radnym delegowanym przez 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady na podstawie polecenia 
wyjazdu służbowego. 

2. Sposoby ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych powiatu 
reguluje rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn. 
zm.). 

§ 8  

Traci moc uchwała Nr X/87/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2007 r. 
w sprawie zasad ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
przysługujących radnym Powiatu Kieleckiego. 

§9 

Wykonania uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Przewodniczący Rady 

JacekTt/uzia 


