UCHWAŁA NR 0007/II/13/2018
RADY POWIATU SUSKIEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości i przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu Suskiego
Na podstawie art. 21 ust.4 - 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.
2018 poz.995), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lipca 2000r w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu powiatu ( Dz. U. Nr 61, poz. 709) Rada Powiatu Suskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się dietę miesięczną określoną procentowo od 85% półtorakrotności 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.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną wysokość diety, o której mowa w § 1 w następujący sposób:
1. dla przewodniczącego Rady Powiatu – 100 %
2. dla wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 57 %
3. dla przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu – 52 %
4. dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu – 83 %
5. dla radnych Rady Powiatu – 43 %
§ 3. Radny powiatu otrzymuje jedną najkorzystniejszą dietę liczoną według zasad określonych
w § 2 ust.1 bez względu na pełnione funkcje w radzie.
§ 4. 1. Diety wypłaca się w okresach miesięcznych.
2. Podstawą do wypłaty diety radnemu jest miesięczna informacja z pracy radnych, która określa wysokość
diety i potrąceń.
3. Informację przygotowuje i podpisuje przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności jeden
z wiceprzewodniczących.
4. W odniesieniu do nieetatowych członków zarządu informację o której mowa w ust. 2 przygotowuje
Starosta.
5. Dieta wypłacana jest w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej lub przelewem na wskazane
przez radnego konto bankowe.
6. Wypłata diet następuje do 10 - go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 5. 1. Na pisemny wniosek radnego z diety można dokonać potrąceń na wskazany cel.
2. Jednogłośne przegłosowanie na sesji Rady Powiatu przeznaczenia diety lub jej części na określony cel
jest podstawą do potrąceń z najbliższej diety.
§ 6. Dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności
w posiedzeniach komisji, udziału w sesji rady powiatu lub posiedzeniach zarządu powiatu.
§ 7. 1. Radny swą nieobecność na sesji, komisji, posiedzeniu zarządu usprawiedliwia ustnie do
przewodniczącego odpowiednio rady lub komisji a nieetatowy członek zarządu do starosty w terminie do 7 dni
od dnia posiedzenia.
2. Do czynności usprawiedliwiania lub nieusprawiedliwiania nieobecności radnego w pracach rady lub
zarządu w danym miesiącu upoważnia się odpowiednio przewodniczącego rady i starostę.
3. Nieobecność na sesji rady, posiedzeniu komisji, posiedzeniu zarządu radnego jest usprawiedliwiona
w przypadku jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które
uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu rady, komisji lub zarządu, wówczas dieta nie ulega obniżeniu.
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4. Nieobecność na sesji rady, posiedzeniu komisji, posiedzeniu zarządu może zostać usprawiedliwiona
z zachowaniem diety w przypadku wypadków losowych czy choroby radnego.
5. Radnym którzy są członkami w więcej niż 1 komisji potrąca się 5 % diety z tytułu nieobecności
nieusprawiedliwionej w posiedzeniu komisji, natomiast radnym którzy są członkami 1 komisji potrąca się 10 %
diety z tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej w posiedzeniu komisji.
6. Z tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej na sesji rady, radnemu obniża się dietę o 15 %.
7. Z tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej na posiedzeniu zarządu obniża się dietę o 5 %.
8. Potrącenie części lub całości diety następuje w następnym miesiącu.
9. Zapisy ust. 5 nie dotyczą udziału w pracach komisji doraźnych.
§ 8. 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
proporcjonalnej.
2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust. 1 ma miejsce w przypadku upływu kadencji rady.
§ 9. Do celów rozliczeniowych diet radnych przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady, przewodniczącemu zarządu powiatu.
§ 11. Traci moc uchwała Nr 0007/II/9/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22 listopada 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Suskiego
Ryszard Hadka
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