
UCHWAŁA Nr XIII/73/2021   

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych 

Powiatu Nowodworskiego 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z § 3 pkt 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) oraz rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu ( Dz. U. z 

2000 r., Nr 66, poz. 799 ze zm.), uchwala się: 

§ 1. 

1. Ustala się wysokość diet miesięcznych Radnym Powiatu Nowodworskiego określoną 

procentowo od maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu powiatu w powiatach 

poniżej 60 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem funkcji pełnionych przez radnego, dla: 

1) Przewodniczącego Rady Powiatu  - 90%, 

2) Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 60%, 

3) Przewodniczącego Komisji – 60%, 

4) Nieetatowego członka Zarządu – 85%, 

5) Radnego – członka 2 komisji – 55%, 

6) Radnego – członka 1 komisji – 40%, 

7) Radnego, nie pełniącego funkcji określonych w pkt. 1-6 – 15%.  

2. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach 

powoływanych przez Radę Powiatu. 

§ 2. 

1. Podstawą do wypłacenia miesięcznej diety jest uczestnictwo w sesjach Rady Powiatu, 

posiedzeniach komisji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu – lista obecności potwierdzona 

przez przewodniczącego obrad. 

2. Radny za każdą nieobecność traci prawo do części diety w następujących wysokościach: 

a) za nieobecność na sesji Rady Powiatu – 10%, 

b) za nieobecność na posiedzeniu komisji – 10%, 

c) za nieobecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu – 5%. 



3. Suma potrąceń, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 50% wysokości 

miesięcznej diety przysługującej radnemu. 

4. Za miesiąc, w którym radny rozpoczął lub zakończył wykonywanie mandatu lub 

sprawowanie funkcji, przysługuje mu dieta naliczona proporcjonalnie do ilości dni 

wykonywania mandatu lub sprawowania funkcji w tym miesiącu. 

5. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli nieobecność jest spowodowana wypełnianiem 

innych zadań wynikających z pełnionej funkcji w Radzie Powiatu lub Zarządzie Powiatu. 

6. Wzór wykazu należnych diet radnych, określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. 

1. Listę wypłat diet należnych radnym, sporządza według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały, Wydział Organizacji i Promocji (stanowisko obsługujące Radę 

Powiatu) i przekazuje do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, na koniec 

każdego miesiąca. 

2. Termin płatności diet określa się do 7 dnia miesiąca, następnego po miesiącu, którego dieta 

dotyczy. 

§ 4. 

Wysokość diet ulega zmianie wraz ze zmianą kwoty bazowej, o której mowa w art. 21 ust. 5 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym opublikowano ustawę budżetową w Dzienniku Ustaw.  

§ 5. 

Koszty podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Powiatu na 

terenie całego kraju wypłacane będą w wysokości i na zasadach określonych przepisami 

dotyczącymi należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 

§ 6. 

Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza 

granicami kraju, stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości 

należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 

§ 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu przedkłada Radzie Powiatu informację za rok poprzedni o 

wyjazdach służbowych radnych w terminie do końca stycznia. 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 9. 

Traci moc uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia                

18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla 

Radnych Powiatu Nowodworskiego. 

 



§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wysokości diet 

należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r.       

                                                                       

                 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do uchwały Nr XIII/73/2021  

                                                                                                              Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

                                                                                 z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Wykaz należnych diet 

Radnych Powiatu Nowodworskiego za miesiąc ………..roku 

 

 

L. 

p. 

 

Nazwisko 

i imię i funkcja
1
  

                  Potrącenia za nieobecność  

Kwota do 

wypłaty Należna dieta na 
komisji 

10% 

na sesji 

10% 

na 
zarządzie 

5% 

Inne  

Potracenie 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16. Suma       
 

Do wypłaty:  

 
sporządził                  zatwierdził 

……………………………….                                                             …………………………. 

 

 

 

                                                           
1
  

 
 

funkcja 

a) przewodniczący 
rady 

b) 
wiceprzewod
niczący rady 

c)  
przewodnicz

ący komisji 
rady 

d) 
członek 2 

komisji 

e) członek 
1 komisji 

f) 
radny nie 
pełniący 

funkcji 

g) 
nieetatowy  

członek 
zarządu 

h) 
etatowy 
członek 
zarządu 

 



Uzasadnienie 

Regulacja wysokości diet radnych jest wynikiem przyjętej przez Sejm i podpisanej 

przez Prezydenta RP ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustaw o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), w której dokonano zwiększenia przelicznika kwoty bazowej, 

stanowiącego podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości diety przysługującej radnym w 

ciągu miesiąca. 

Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na zasadach ustalonych 

przez radę powiatu, radnemu przysługują diety. Rada Powiatu przy ustalaniu wysokości diet 

radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Dieta nie przysługuje radnemu 

pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat. 

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). Natomiast Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 

określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, 

uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu 

powiatu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1975). 

Zgodnie z art. 18 ustawy zmieniającej, ustalone na mocy niniejszej uchwały, nowe 

stawki diet mają zastosowanie do diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.  

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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