
UCHWAŁA NR XIX/105/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4-5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1445 z późn. 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) Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego § 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. 1. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu dieta 
radnego ulega obniżeniu w następujących wysokościach: 

1) 15% za nieobecność radnego na sesji Rady Powiatu; 

2) 5% za nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji.

2. Za nieobecność usprawiedliwioną uważa się nieobecność radnego wynikającą z: 

1) delegowania radnego do wykonywania innych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji radnego; 

2) choroby lub zdarzenia losowego.

3.  Łączne obniżenie wysokości diety radnego nie może przekraczać 20% kwoty ustalonej w § 1 ust. 1. 

4.  Usprawiedliwiania nieobecności radnego na sesji Rady Powiatu dokonuje Przewodniczący Rady, a w 
przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady - przewodniczący danej Komisji"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz Zarządowi 
Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 21 ust. 4-5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1445 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę 
funkcje pełnione przez radnego. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu 
w powiecie, w którym uzyskał mandat. 
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