UCHWAŁA Nr 107/XVII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2008r.
zmieniaj ąca uchwałę Nr 15/11/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wysokości diet Radnych Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4, 5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pó źn. zml .) oraz § 3 pkt. 2 rozporz ądzenia
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysoko ści diet
przysługuj ących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709) uchwala si ę, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 15/II/06 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie okre ślenia wysoko ści diet Radnych Powiatu Bydgoskiego § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Ustala się (zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji) maksymalne kwotowe
naliczenia diet przys ługuj ących Radnym Powiatu Bydgoskiego w ci ągu miesiąca:
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu — 2.250,00 z ł
2) dla członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego będących Radnymi — 1.780,00 z ł
3) dla Wiceprzewodnicz ących Rady Powiatu — 1.370,00 zł
4) dla Przewodnicz ących Komisji stałych Rady Powiatu — 1.370,00 zł
5) dla Wiceprzewodnicz ących Komisji stałych Rady Powiatu — 1.080,00 z ł
6) dla pozostałych Radnych — 1.050,00 zł".
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 167
poz. 1759, z 2007r. Nr173 poz. 1218

UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym radnemu przysługuje dieta na zasadach ustalonych przez Rad ę Powiatu.
Przy ustalaniu wysoko ści diet Rada uwzględniła ograniczenia wynikaj ące z przepisów prawa,
a mianowicie:
nałożenie na rad ę obowiązku brania pod uwag ę przy ustalaniu wysoko ści diet także
funkcji pełnionych przez radnych (art. 21 ust. 4 u.s.p.),
ustalenie ogólnego miesięcznego limitu wysoko ści diety (art. 21 ust. 5 u.s.p.),
zróżnicowanie maksymalnej miesi ęcznej wysokości diety ze wzgl ędu na wielko ść
poszczególnych powiatów (art. 21 ust. 5a u.s.p. oraz § 3 ust. 2 rozporz ądzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysoko ści diet
przysługuj ących radnemu powiatu).
Stawki diet Radnych Powiatu Bydgoskiego nie by ły waloryzowane od listopada
2002r. W zwi ązku z powyższym, określone niniejszą uchwałą propozycje wielko ści diet,
uwzględniają inflacj ę z lat minionych i inflacj ę prognozowaną na 2008r.
Przew dn' cy
Rady Pawi
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