
Uchwała Nr ……/……../2015
Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia ……………… 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia
2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)  w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 26 lipca 2000 r.  w sprawie maksymalnej  wysokości  diet  przysługujących radnemu
powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 
§ 1. W uchwale nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia  wysokości  diet  radnych  Powiatu  Gryfińskiego  dokonuje  się  zmiany  §  1,  który
otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1.
1.       Z zastrzeżeniem ust. 2, radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym –

120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2) Zastępcy  przewodniczącego  Rady  Powiatu  oraz  przewodniczącemu  stałej  komisji

Rady Powiatu – 84 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3) Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej – 76 % wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę.
4) Pozostałym radnym – 71 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.       Miesięczna  dieta  przysługująca  radnemu,  obliczona  zgodnie  z  ust.  1,  nie  może
przekroczyć  określonej  w  odrębnych  przepisach  maksymalnej  wysokości  diety
przysługującej radnemu powiatu oraz kwoty wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia  26  lipca  1991 r.  o  podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j.  Dz.  U.  
z 2012 r., poz. 361 ze zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski



Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.  21  ust.  5  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  dieta  radnego  nie  może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska  państwowe.  W  powiatach  
od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety
(Rozporządzenie Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  26  lipca  2000  r.  w  sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu). 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1385)
minimalne  wynagrodzenie  za  pracę  w  2016  r.  wzrośnie  i  będzie  wynosiło  1850,00  zł.  
W związku z  powyższym  zachodzi  konieczność  podjęcia  przedmiotowej  uchwały w celu
dostosowania wysokości diet do zapisów ww. aktów prawnych.

Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu
mgr Agnieszka Jackiewicz


