
Uchwała XXXIV/229/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1834) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października 2021 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1975), Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnemu za udział w pracach Rady Powiatu przysługuje dieta ustalona według poniższych zasad. 

2. Ustala się następujące stawki diety miesięcznej: 

1) dla przewodniczącego Rady Powiatu w wysokości 100% maksymalnej wysokości diety, 

2) dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu w wysokości 80% maksymalnej wysokości diety, 

3) dla przewodniczących Komisji Rady Powiatu w wysokości 70% maksymalnej wysokości diety, 

4) dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego w wysokości 98% maksymalnej wysokości 
diety, 

5) dla radnych będącego członkiem co najmniej dwóch komisji w wysokości 55% maksymalnej wysokości 
diety, 

6) dla radnych będących członkiem jednej komisji w wysokości 40% maksymalnej wysokości diety, 

7) dla radnego niebędącego członkiem żadnej komisji w wysokości 30% maksymalnej wysokości diety. 

§ 2. Maksymalną wysokość diet, o których mowa w § 1, określa art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1038 i poz. 1834). 

§ 3. Dieta ulega obniżeniu o kwotę 100,00 zł. za każdą nieobecność radnego w pracach organów powiatu 
i Komisjach. 

§ 4. 1. Diety wypłacane są do 5-go dnia następnego miesiąca. 

2. W przypadku pełnienia kilku funkcji, radnemu przysługuje jedna dieta w wysokości równej najwyższej 
z diet przysługujących za pełnienie poszczególnych funkcji. 

3. W przypadku rozpoczęcia przez radnego pełnienia funkcji wiążącej się ze zmianą wysokości diety, dieta ta 
przysługuje od następnego miesiąca, a jeżeli zmiana nastąpi 1 dnia miesiąca to od tego dnia. 

§ 5. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do ustalonych wysokości diet przysługujących radnym 
Powiatu Namysłowskiego od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu Namysłowskiego 
zmieniona Uchwałą Nr XXIV/186/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DEAB3608-4D4F-4A41-93DE-911D18EBCCE6. Podpisany Strona 1 z 2



§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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