Uchwała Nr 228/XXIV/2005
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 21 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia wysoko ci diet przysługuj cych radnym
Powiatu
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz dzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592
z pó n. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2000 r. w sprawie maksymalnej wysoko ci diet przysługuj cych radnemu
powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709)
uchwala si , co nast puje :
§1
1. Ustala si miesi czn diet dla radnych zwan dalej diet radnego
w wysoko ci 46,98 % kwoty bazowej okre lonej w ustawie bud etowej dla
osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodze
w pa stwowej sferze bud etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255 z pó n. zm.).
2. Diety zawieraj koszty podró y zwi zane z dojazdem na sesje oraz
posiedzenia komisji.

Ustala si miesi czn diet dla:
1)
2)
3)
4)

§2

Przewodnicz cego Rady w wysoko ci 2 – krotnej diety radnego.
Nieetatowego członka Zarz du w wysoko ci 2 – krotnej diety radnego.
Wiceprzewodnicz cego Rady w wysoko ci 1,75 – krotnej diety radnego.
Przewodnicz cych Komisji stałych w wysoko ci 1,5 – krotnej diety
radnego.

§3
1. Za ka d nieobecno
na Sesji Rady, b d posiedzeniach Komisji Rady
potr ca si 25 % nale nej diety, z zastrze eniem § 4.
2. W przypadku braku mo liwo ci wykonywania mandatu w okresie
obejmuj cym pełny miesi c kalendarzowy dieta za ten miesi c nie
przysługuje.

2
3. Wypłata diet nast puje na podstawie listy sporz dzanej po zako czeniu
miesi ca kalendarzowego.
§4
1. Dieta nie ulega potr ceniu w przypadku usprawiedliwionej nieobecno ci
wynikaj cej z udokumentowanego wykonywania obowi zków zwi zanych
z pełnieniem mandatu radnego.
2. Nieobecno
radnych
usprawiedliwia
Przewodnicz cy
Rady,
a Przewodnicz cego Rady Wiceprzewodnicz cy Rady starszy wiekiem.
§5
Traci moc uchwała nr 114/XV/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
ustalenia wysoko ci diet przysługuj cych radnym Powiatu Rady Powiatu
w Kłobucku.
§6
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu.
§7
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

