Uchwała Nr XXVII / 161/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz.U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688;
Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568; Dz.U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu
(Dz.U. 2000r. Nr 61, poz. 709) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności
z tytułu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz.U. 2000r. Nr 66, poz.
799, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 14, poz. 139;Dz.U. z 2003r. Nr 33, poz. 278)
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1 Z dniem 1 stycznia 2005r. ustala się miesięczne diety radnych w wysokości:
1. Przewodniczący Rady Powiatu – 1680 zł

2. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 1100 zł
3. Przewodniczący stałych Komisji Rady – 1100zł
4. Wiceprzewodniczący stałych Komisji Rady - 700 zł
5. Nieetatowy Członek Zarządu – 1680 zł
6. Radny Rady Powiatu – 700 zł – będący członkiem Komisji Rady
7. Radny Rady Powiatu - 200 zł – nie będący członkiem żadnej Komisji Rady
§2 Dieta przysługuje za wypełnianie obowiązków wynikających z pełnienia
mandatu radnego. Radny otrzymuje dietę za udział:
1. w sesjach Rady Powiatu
2. w posiedzeniach stałych Komisji, których jest członkiem
3. w posiedzeniach Komisji niestałych lub zespołu kontrolnego powołanego
przez Radę do zbadania spraw o charakterze doraźnym
4. w posiedzeniach Zarządu

§3 Ustala się następujące potrącenia diet miesięcznych określonych w §1:
1. 5% diety za każdą nieobecność w posiedzeniu Komisji Rady, sesji Rady
i Zarządu
§4 Potrąceń, o których mowa w §3 nie stosuje się w przypadku nieobecności
radnego:
1. związanej z wykonywaniem mandatu radnego na podstawie polecenia
wyjazdu służbowego wystawionego przez Przewodniczącego Rady Powiatu
lub, wskazanego przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w stosunku do radnych lub Starostę w stosunku do członków
Zarządu
2. spowodowanej pracą w innej Komisji lub Zarządzie, których posiedzenia
odbywają się w tym samym czasie
3. po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego
4. spowodowanej na pisemny wniosek radnego za zgodą Przewodniczącego
Rady
§5 1. Radnemu odbywającemu na polecenie Przewodniczącego Rady Powiatu
podróż służbową polegającą na wykonywaniu zadania mającego bezpośredni
związek z pełnieniem mandatu poza miejscowością, w której znajduje się
siedziba Rady Powiatu przysługują:
1) diety
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów z miejscowości określonej przez Przewodniczącego Rady
Powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel
podróży i z powrotem
b) noclegów
c) dojazdów środkami komunikacji miejskiej
d) innych udokumentowanych wydatków
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia
i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Powiatu
w poleceniu wyjazdu służbowego
3. Czynności, o których mowa w ust. 2 w stosunku do Przewodniczącego Rady
Powiatu wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
§6 Dieta, o której mowa w §5 ust. 1 stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie
zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej wynosi 1%
wysokości diety maksymalnej określonej w §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji cytowanego w preambule uchwały

§7 1. Przy obliczaniu należności radnego z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowej obejmującej: diety za czas podróży służbowej, zwrot kosztów
przejazdów w zależności od środka transportu określonego w poleceniu
wyjazdu służbowego, zwrot kosztów noclegu, ryczałt na pokrycie kosztów
dojazdów środkami komunikacji miejscowej ewentualnie ryczałt za noclegi,
obowiązują zasady określone w § od 4 do 7 włącznie Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cytowanego w preambule
uchwały
2. Przy ustalaniu należności radnych z tytułu zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością
powiatu mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998r. w sprawie warunków
ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących
własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 41, poz. 239 z późn. zmianami)
5. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych
poza granice kraju stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998r. w sprawie zasad
ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu
podróży służbowej poza granice kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568; zmiany
Dz.U. z 1999r. Nr 105, poz. 1204)
§8 Diety miesięczne wypłacane są przez Wydział Finansowy Starostwa
Powiatowego w Łobzie do dnia 25-go każdego miesiąca na podstawie list
obecności dostarczanych przez Biuro Rady Powiatu.
§9 Tracą moc uchwały: Nr VII/49/03 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 14 marca
2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży oraz
Uchwała nr XII/64/03 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 26 maja 2003r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/49/03 Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 14 marca 2003r.
§10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łobeskiego
§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) na zasadach
ustalonych przez radę powiatu radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze
pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Po przeanalizowaniu kosztów sprawowania mandatu radnego rady powiatu
Prezydium Rady stwierdziło, że koszty te są realnie wyższe o ok. 20% od
najniższych diet. W związku z tym wnioskuje się o zwiększenie najniższych diet
o 100 zł, tj. do kwoty 600zł.
Pozostałe wysokości diet pozostają bez zmian.

