UCHWALA NR XXDV157/I7
RADY POWIATU GR,{"IEWSKIEGO
z dria2'l stvcznia 2Ol7 t.
w sprawie ustaletria wysokosci diei przyslugujqcych radnym powietu grajewskiego
i sposobu ich wyplacania orrz w sprawie otldnosci z tytulu zwrotu koszt6w podrdiy
slurbonych rrdtrych powirtu grsjewskiego.

Na podstawie art.

2l

ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca lg98 r. o s6morz4dzie powiatowym (Dz.

U.z2016r.Wz.814il579)wzwiqzkuzg3pkt3Rozporz4dzeniaRadyMinistr6wzdnia26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysokosci diet przysluSuj4cych radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, f,oz.

709) oraz Rozpon+dzqnia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3l lipca 2000 r.
sprawie sposobu ustalania naleinoSci z t),tufu zwrotu koszt6w podrozy sluzbowych radnych
powiatu (Dz. U. Nr 66, W2.799, ?]n. z 2002 r. Nr 14, poz. 139, 2 2003 r. Nr 33, poz. 278), uchwata

w

siQ, co nastQpuje:

s1
l.
つ

L

Radnemu powiatu ptzysfuSuje zryczahowana dieta miesilcaa, *ysokosi diety uzalerniona
jesl od pehionej funkcj i.
Wysokos6 diety Bynosi:
l) Radny nie pelniecy zadnych tunkcji - 930 zt,
2) Radny Czlonek Zaru4du Powiatu - 1.670 zl,
3) Radny Przewodnic4cy Komisji - 1.100 zl,
4) Radny Wiceprzewodnicz4cy Rady Powiatu - l.lO0 zl,
5) Radny Czlonek Komisji Rewizyjnej - 960 zl,
6) Radny Przewodnic4cy R dy Powiatu - 1.850 zt.
W przFadku zbiegu diety z q ufu sprawowania firnkcji Przewodnicz4ctSo Komisji
i Przewodnicz4c€go Rady Powiatu lub Wicepruewodnicz4c!8o Rady Powiatu, radnemu
przysfuguje wylQcaie dieta z t),tufu pelnienia funkcji Przewodniczqcego Rady Powiatu lub
Wic€przewodnicz4cego R&dy Powiatu. W prrypadku zbiegu diety z q,tul6w okre6lonych

wust.2pktli5przyslugujedietaokreslonawust.2pkt5.Wpr4padkuzbiegudiety
z tJnul6w okrcilonych w ust. 2 pkt 3 i 5 przysfu guje dieta okreilona w ust. 2 pkt 3.
1.

Dieta prryslugujAca radnemu w danym miesi4cu podlega pomniejszeniu o 20o/r a yarAq
nieobecnoSi w tym miesiQcu na sesjach Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji, b4di Zarz4du
Powiatu.

5.

Jezeli sesja Rady Powiatu, posiedzenie Komisji, bqdi Zarz4du Powiatu odbywaj4 si9 tego
samego dni6, za nieobecnogt na nich dietg pomniejsza sigjak za jednq nieobecno!6.
Lqczna wysokos6 diety radnego w ciqgu miesiqca nie moie przekroczya T0% poltoralcomoSci

kwoty bazowej, okreslanej corocaie

w

ustawie budrrtowej dla osob zajmuj4cych
kierownicze stanowiska paistwowe na podstawie przepis6w usta*y z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszahowaniu wynagrodzerh w paristwowej sferze budZetowej oraz o znianie niekt6rych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966).

§2

Dieta w)?lacarE jest

rlz w mi€silcu,

z dolu, w tenninie do l0 dnia miesiqca nastlpujqc€go po
miesiqcu, kt6rcgo dotyczT dieta, przllewem na rachunek bankorry wskazany przez radnego.

s3

l.
2.

Radni ot-zymujq zwrot kosr6w podr6? sluzbowych na podst wie przepis6w rczporz4dzenia
ministra wlaicivego do spraw adminisEacji publicarcj.
Polecenia wyjazd6w slu2bowych
Przewodniczqcego Rady podpisuje jeden
z Wicaprzewodnicz4cych Rady.

dla
s4

Trrci moc Uchwala Nr XXUI54/08 Rady Powiatu crajewskiego z dnia 29 wrzeinia 2008 r.
w spmwie ustalenia wysokoSci diet prrysluguj{cych radnym powiatu gr.jewskiego i sposobu ich
wyplacania oraz w spmwie naleZno&i z tytufu arrotu koszt6* podni2y sluzbowych radnych powiatu
grajewskiego.

ss
Wykona.nie uchwaly powierza si9 Zrzqdowi Powiatu.
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Uchlval. wchodzi w zycie z d[iem podjpia, z moc4 obowiqzujgcq od dnia I styczria 20 I 7 r.
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