Uchwała Nr 15 / II / 06
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie: określenia wysokoś ci 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. zm.) 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)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co nast ępuje:

Ustala się (zróżnicowane w zależności od pełnionych funkcji) maksymalne kwotowe

naliczenia diet przysługuj ących Radnym Powiatu Bydgoskiego w ci ągu miesiąca:
1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu — 1.900,00 z ł
2) dla członków Zarządu Powiatu Bydgoskiego będących Radnymi — 1.480,00 zł
3) dla Wiceprzewodnicz ących Rady Powiatu — 1.140,00 z ł
4) dla Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu - 1.140,00 z ł
5) dla Wiceprzewodnicz ących Komisji stałych Rady Powiatu - 900,00 z ł
6) dla pozostałych Radnych — 780,00 zł
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Podstawą do obliczenia kwotowej wysoko ści diety przys ługuj ącej Radnemu jest warto ść
odpowiadaj ąca 85% kwoty obliczonej jako po łtorakrotno ść kwoty bazowej okre ślonej
w ustawie budżetowej dla osób zajmuj ących kierownicze stanowiska pa ństwowe
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kszta łtowaniu wynagrodze ń
w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110 poz. 1255
z późn. zm.).
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1. Wysokości diet okre ślone w § 1 ulegaj ą zmniejszeniu o 10% w przypadku
nieobecności radnego (w wyznaczonym terminie) na Sesji Rady Powiatu, Komisji
Rady Powiatu lub posiedzeniu Zarz ądu Powiatu.

2. Dopuszcza si ę możliwość dokonywania potrąceń, o których mowa w ust. 1 z diety
należnej na kolejny miesiąc.
3. Potrącenia nie stosuje si ę w przypadku zbiegu terminów posiedze ń (organizowanych
przez Radę i Zarząd Powiatu) do uczestnictwa w których Radny jest zobowi ązany
lub oddelegowany i uczestniczy w jednym z nich.

*4
Należne Radnym diety wypłacane będą comiesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesi ąca
w kasie Starostwa Powiatowego lub przekazywane na konta osobiste w bankach wskazanych
przez Radnych.
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Z dniem wej ścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 12/II/02 Rady Powiatu
Bydgoskiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie okre ślenia diet Radnych Powiatu
Bydgoskiego oraz Uchwa ła Nr 32/VI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 marca 2003r.
zmieniaj ąca Uchwałę Nr 12/II/02 Rady Powiatu Bydgoskiego.

6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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