
UCHWAŁA NR III/41/2019
RADY POWIATU W GŁUBCZYCACH

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), Rada Powiatu w Głubczycach, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu dietę w postaci ryczałtu 
miesięcznego w wysokości 1.878,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Ustala się dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu lub  Przewodniczącego 
Komisji Rady Powiatu dietę w postaci ryczałtu miesięcznego w wysokości 1.757,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).

§ 3. Ustala się dla radnego pełniącego nieodpłatnie funkcję Członka Zarządu Powiatu dietę                     
w postaci ryczałtu miesięcznego w wysokości 1.878,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt osiem 
złotych).

§ 4. Ustala się dla radnego nie pełniącego żadnej z funkcji, o których mowa w § 1 - 3, dietę                      
w postaci ryczałtu miesięcznego w wysokości 647,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem złotych).

§ 5. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Powiatu jego dieta ulega zmniejszeniu o kwotę 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych) za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu, zwołanej w trybie art. 15 ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym oraz o kwotę 100 (słownie: sto złotych) za każdą nieobecność na sesji Rady Powiatu, 
zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym,  posiedzeniu Zarządu Powiatu, komisji Rady 
Powiatu lub podczas czynności kontrolnych wykonywanych przez komsję Rady Powiatu w przypadku, gdy radny 
jest członkiem Zarządu Powiatu lub komisji. 

§ 6. 1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

2. Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością powiatu 
następuje według maksymalnych stawek za 1 km przebiegu określonych na podstawie przepisów w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr II/25/2018 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 13 grudnia 2018 r.                  
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Radosław Gorzko
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