Uchwała Nr XIV/102/2011
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 grudnia 2011 rok
w sprawie:

ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnym Rady Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.) oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709), § 2
ust. 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia 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. Nr 66, poz. 799 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze
zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zryczałtowane diety miesięczne przysługujące radnym na pokrycie kosztów ich
działalności w Radzie, Zarządzie i Komisjach Rady.
§2
1. Wysokość zryczałtowanych diet jest zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych
w radzie i obliczana na podstawie iloczynu 78% 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 (tekst jedn. Dz. U.
z 2011 r. Nr 79, poz. 431 ze zm.) i mnożnika wynikającego z funkcji wyszczególnionej
w § 3.
2. Radnemu przysługuje dieta wyliczona według najwyższego mnożnika spośród tych,
które odpowiadają pełnionym przez niego funkcjom.
§3
1. Mnożnik, o którym mowa w § 2 wynosi:
1) 1,6 dla przewodniczącego rady i członków zarządu Powiatu
2) 1 dla wiceprzewodniczących rady i przewodniczących komisji stałych
3) 0,7 dla radnych będących członkami minimum 2 komisji stałych
4) 0,6 dla radnych będących członkami jednej komisji stałej
5) 0,5 dla radnych niebędących członkami żadnej komisji stałej
2. Członkom komisji rewizyjnej podnosi się mnożnik wynikający z ust. 1 o 0,1.

§4
1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Wypłata zryczałtowanych diet miesięcznych następuje z dołu za okres każdego
miesiąca rozliczeniowego, do dnia 10-tego miesiąca następnego po miesiącu
rozliczeniowym.
3. Ustala się zmniejszenia diet za nieobecności:
1) na posiedzeniu komisji i zarządu - o 10%
2) na sesji rady - o 15%
4. Zmniejszenia, o których mowa w ust. 3, stosuje się, gdy Radny został powiadomiony
o posiedzeniu najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym jego terminem.
5. Potrącenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych.
§5
Z tytułu podróży służbowej odbytej samochodem prywatnym, Radnemu Rady Powiatu
Krapkowickiego przysługuje zwrot kosztów w wysokości maksymalnych kwot wynikających
z Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.).
§6
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego określa
w poleceniu wyjazdu służbowego najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krapkowickiego.
§7
Traci moc uchwała Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie ustalania zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnym Rady Powiatu.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Krapkowickiego.
§9
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
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