
UCHWAŁA Nr XXXV/18/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

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

(Dz. U. z 2022r. poz. 528), § 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 § 3 pkt 2 

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. z 2000 r. nr 66, 

poz. 799, z 2002 r. nr 14, poz. 139 oraz z 2003 r. nr 33 poz. 278) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1 Przewodniczącemu Rady Powiatu przysługuje dieta miesięczna w wysokości 2 355,00 zł 

 2. Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu przysługuje dieta miesięczna w wysokości 1 614,00 zł. 

  3. Przewodniczącym Komisji stałych Rady Powiatu przysługuje dieta miesięczna w wysokości 

1 614,00 zł. 

 4. Radnym Powiatu pełniącym nieodpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu przysługuje dieta 

miesięczna w wysokości 2 163,00 zł. 

 5. Radnym Powiatu nie pełniącym funkcji określonych w ust. 1 - 4 przysługuje dieta miesięczna 

w wysokości 1 245,00 zł. 

 § 2.1 Dieta przysługuje Radnemu z tytułu czynnego uczestnictwa w pracach statutowych organów Rady 

Powiatu, do których został wybrany. W szczególności radny ma obowiązek uczestniczyć w Sesji, posiedzeniu 

Komisji lub Zarządu Powiatu od rozpoczęcia do zakończenia posiedzenia. 

 2. Za każdą nieobecność w danym miesiącu Radnemu potrącać się będzie: 

1) 5% diety za nieobecność na Sesji lub posiedzeniu Komisji Rady Powiatu; 

2) 5% diety za nieobecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

 3. Potrącenia diety nie dokonuje się, jeżeli nieobecność wynika z wyjazdu związanego z pełnieniem 

funkcji Radnego zleconego przez Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Zarządu Powiatu w przypadku 

Członka Zarządu, przy czym wyjazd i zlecenie muszą być udokumentowane.  

4. W przypadku nieobecności Radnego na więcej niż jednym posiedzeniu organów Powiatu, Zarządu, 

Rady Powiatu oraz jej komisji, do których został wybrany, odbywających się tego samego dnia, Radnemu będzie 

policzona jedna nieobecność. 

 5. Diety wypłaca się miesięcznie, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca. 



 6. W przypadku złożenia ślubowania lub wygaśnięcia mandatu w ciągu danego miesiąca radnemu 

przysługuje dieta w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji radnego w tym miesiącu. 

 § 3.1 Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z zasadami określonymi 

w odrębnych przepisach. 

 2. Polecenie wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu podpisuje 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu. 

 § 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/134/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. 

  

                    Przewodnicząca Rady 

                    /-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

Przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze się pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość diet 

przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przy ustalaniu 

wysokości diet radnego kierowano się także wskazaniami § 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), który określa, iż dieta radnego w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców może 

wynosić do 70% maksymalnej wysokości diety. 

 Wojewoda Kujawsko – Pomorski Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 7/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. 

stwierdził nieważność § 2 ust. 2 oraz części ust. 3 uchwały Nr XXXII/134/2021 Rady Powiatu Grudziądzkiego 

z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania kwestii potrąceń diet Radnych Powiatu 

Grudziądzkiego za pomocą niniejszej uchwały. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

                                     /-/ Marzena Dembek 

 


