
 
Uchwała Nr III/30/2010 

Rady Powiatu w Lubaczowie 
z dnia 28 grudnia 2010r. 

 
 

w sprawie ustalenia wysoko ści diet oraz zwrotu kosztów podró Ŝy słu Ŝbowych dla 
radnych Rady Powiatu w Lubaczowie. 

 
 
 Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 2 ustawy z dnia 
10 października 2002r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 
z późn. zm.)  
 

Rada Powiatu w Lubaczowie 
uchwala, co nast ępuje: 

 
§ 1 

 
1. Ustala się dla radnych Rady Powiatu w Lubaczowie miesięczną dietę w wysokości:  

1) przewodniczący Rady Powiatu 105% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
2) wiceprzewodniczący Rady 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
3) członek Zarządu Powiatu 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
4) przewodniczący komisji Rady Powiatu 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
5) wiceprzewodniczący komisji Rady Powiatu 65% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, 
6) radny bez funkcji 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Diety, o których mowa w ust. 1 są wypłacane z dołu, w terminie do 1 dnia po zakończeniu 
miesiąca. 
3. Radnemu z racji wykonywanych funkcji przysługuje jedna dieta naliczana według wyŜszej 
stawki procentowej. 
 

§ 2 
 

1. Radny pobiera pełną dietę, gdy jest członkiem w jednej komisji, nie dotyczy to 
przewodniczącego Rady. 

2. Radny, który nie jest członkiem Ŝadnej komisji pobiera dietę w wysokości 50 % diety 
ustalonej w §1. 

3. Podstawą do naliczenia diety jest lista obecności przedkładana radnym do podpisu. 
 

§3 
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji, posiedzeniu komisji dieta 

ulega potrąceniu o 1/3 jej wysokości za kaŜdą nieobecność.  
 

§4 
 
1. Za usprawiedliwioną uwaŜa się nieobecność wynikłą z powodu uczestnictwa 

w naradach, szkoleniach oraz wykonywania innych czynności związanych wyłącznie 
ze sprawowaniem mandatu radnego. 

2. Radny powinien usprawiedliwić swoją nieobecność nie później niŜ w ciągu 2 dni od 
dnia odbytego posiedzenia komisji lub sesji. 

3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności jest przewodniczący Rady 
powiatu. 
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§ 5 
 
Diety nie otrzymują członkowie Zarządu Powiatu będący w stosunku pracy w Starostwie 
Powiatowym w Lubaczowie.  
 

§6 
 
Zmiana wysokości diet określonych w § 1 będzie następować wraz ze zmianą wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.  
 

§7 
 
1. Radnym Powiatu Lubaczowskiego przysługuje  zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych 

odbywanych na polecenie Przewodniczącego Rady Powiatu zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu 
ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych powiatu. 

2. Czynności, o których mowa w pkt 1 w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu 
dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu wskazany przez Radę. 

 
§8 

 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Lubaczowie. 
 

§ 9 
 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji BudŜetowej. 
 

§10 
 
Traci moc Uchwała Nr II/25/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2006r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych 
Rady Powiatu w Lubaczowie oraz Uchwała Nr XXI/172/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie 
z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/25/2006 Rady Powiatu 
w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróŜy słuŜbowych dla radnych Rady Powiatu w Lubaczowie. 
 

§ 11 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010r. 
 


