
UCHWAŁA NR XII/101/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
dla radnych Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art.21 ust.4 – 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), § 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz.U. 2021 r. poz. 1975) 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. 2000 r. 
Nr 66 poz. 799 z późn. zm.)  Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dietę przysługującą radnym ustala się w formie ryczałtu i wypłaca się za dany miesiąc do  
10-tego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 

2. Radnemu przysługuje jedna dieta bez względu na ilość funkcji, jakie pełni w organach powiatu. 
3. Wysokość diet radnych jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej w organach powiatu. 
4. Podstawą do wypłaty diety radnemu jest miesięczny wykaz radnych zawierający informację 

o wysokości diety i potrąceniach. 
5. Wykaz ten podpisuje przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 
§ 2. Podstawą wymiaru ustalenia wysokości diety radnego jest maksymalna wysokość diety 

przysługująca radnemu powiatu tj. 2,4-krotność  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.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

§ 3. Radnemu przysługuje miesięczna dieta w wysokości: 
a) przewodniczącemu rady powiatu 95% podstawy określonej w § 2, 
b) wiceprzewodniczącemu rady powiatu 80% podstawy określonej w § 2, 
c) przewodniczącemu komisji rady powiatu 75% podstawy określonej w § 2, 
d) wiceprzewodniczącemu komisji rady powiatu 70% podstawy określonej w § 2, 
e) nieetatowym członkom zarządu powiatu 90% podstawy określonej w § 2, 
f) pozostałym radnym 60% podstawy określonej w § 2. 

§ 4. 1. Wysokość miesięcznej diety radnego obniża się o: 
a) 15% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, której jest członkiem, 
b) 15% za każdą nieobecność podczas pracy zespołu kontrolnego, którego jest członkiem, 
c) 30% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji rady powiatu, 
d) 15% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność nieetatowego członka zarządu na posiedzeniu zarządu 

powiatu, 
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e) 5% za każde nieusprawiedliwione spóźnienie się na sesję rady powiatu lub komisję bądź za 
nieusprawiedliwione opuszczenie obrad sesji rady powiatu lub komisji problemowych. 
O usprawiedliwieniu decyduje przewodniczący rady powiatu bądź komisji w formie pisemnej na liście 
obecności. 
2. Potrącenie diety za dany miesiąc nie może przekroczyć 45% diety określonej w § 3. 
3. Radnemu, który uczestniczył - w miesiącu, za który przysługuje dieta - przynajmniej łącznie w 4 

posiedzeniach: organów powiatu, komisji problemowych i pracy zespołów kontrolnych tych komisji, 
których jest członkiem, potrąceń z diety za ten miesiąc nie stosuje się. 

4. Zasady potrąceń z diet, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą przewodniczącego rady powiatu. 
5. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności radnego w posiedzeniach organów powiatu lub 

posiedzeniu komisji rady oraz pracy ich zespołów kontrolnych zwołanych w trybie określonym 
w Statucie Powiatu jest wykonywanie w tym samym czasie, za uprzednią zgodą przewodniczącego rady 
lub przewodniczącego zarządu innych obowiązków radnego. Zapisów usprawiedliwiających ww. 
nieobecności dokonuje przewodniczący rady lub dla radnych - nieetatowych członków zarządu - 
przewodniczący zarządu, czyniąc stosowne adnotacje opatrzone podpisem przewodniczącego rady lub 
przewodniczącego zarządu na listach obecności z posiedzeń organów powiatu, komisji rady i posiedzeń 
zespołów kontrolnych tych komisji. 

§ 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 pełnej wysokości, z zastrzeżeniem § 4. 

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

3. Członkom zarządu powiatu niepozostającym w stosunku pracy dieta przysługuje do dnia wyboru 
nowego zarządu w pełnej wysokości za dany miesiąc. 

§ 6. 1. Radnemu, któremu na jego wniosek, przewodniczący rady powiatu wyraził zgodę na przejazd 
w podróży służbowej pojazdem samochodowym będącym własnością radnego, przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu według stawek za 1 km przebiegu, ustalonych na podstawie § 2 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu 
dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27 poz. 271 z 2002 r. ze zmianami). 

2. Ustala się termin przedłożenia przez radnych formularzy polecenia wyjazdu do rozliczenia 
nie później niż 10 dni od zakończenia podróży służbowej, a termin rozliczenia kosztów delegacji przez 
Wydział Finansowo-Budżetowy nie później niż 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego i Staroście 
Kłodzkiemu. 

§ 8. Traci moc uchwała nr LIV/639/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie ustalania zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych Powiatu Kłodzkiego z późniejszymi zmianami. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku.
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Uzasadnienie 

Na mocy art. 5 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1834) w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 21 ust. 5 otrzymał brzmienie:  

"5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie  
2,4-krotności 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1658)". 

Tym samym ustawodawca zwiększył maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu w ciągu 
miesiąca z 1,5-krotności kwoty bazowej o której mowa powyżej, do 2,4-krotności kwoty bazowej. 

1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Na mocy Rozporządzenia 
Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100% maksymalnej wysokości diety 
w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 – 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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. 

W związku z powyższym Rada Powiatu Kłodzkiego podejmuje nową uchwałę, w której zmianie 
ulegają stawki procentowe podstawy wymiaru ustalenia wysokości diet radnych w zależności od 
pełnionej funkcji, a także zmianie ulega zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 km przebiegu 
podróży służbowej pojazdem samochodowym będącym własnością radnego. Szacunkowy roczny 
wzrost kosztów związanych z wypłatą diet radnym powiatowym wyniesie około 418 tyś. zł.    

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 
  

Zbigniew Łopusiewicz 
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