
Uchwała Nr XIII/104/2016 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 27 stycznia 2016 r. 
 
 

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 1445 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługującym radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 709) 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 miesięcznie: 

1) dla przewodniczącego Rady Powiatu w wysokości 100% maksymalnej wysokości diety, 
2) dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu w wysokości 65% maksymalnej wysokości 

diety, 
3) dla przewodniczących Komisji Rady Powiatu w wysokości 55% maksymalnej 

wysokości diety, 
4) dla nieetatowych członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego w wysokości 86% 

maksymalnej wysokości diety, 
5) dla każdego z pozostałych radnych w wysokości 40% maksymalnej wysokości diety.  

 
§ 2. Maksymalną wysokość diet, o której mowa w § 1, określa art. 21 ust. 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) 
 
§ 3. Dieta ulega obniżeniu o kwotę 100,00 zł. za każdą nieobecność radnego w pracach 
organów powiatu i komisjach. 
 
§ 4.  Nie obniża się diety w przypadku, gdy w tym samym czasie radny, nieetatowy członek 
Zarządu Powiatu brał udział w pracach innego organu Rady Powiatu z powodu zbieżności 
terminów obrad lub został delegowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania 
innych zadań, albo do odbycia szkolenia radnych. 
 
§ 5. Diety wypłacane są do 5-go dnia następnego miesiąca. 

 
§ 6. Traci moc uchwała nr III/15/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 12 stycznia 
2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Powiatu 
Namysłowskiego.  
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.02.2016 r. 
 
 

Przewodniczący Rady 
        Powiatu Namysłowskiego  

 
   Sławomir Gradzik 


