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              Uchwała Nr XLI/…/2021 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia 26 listopada 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej 

 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 18 ustawy         
z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1834) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  27 października 2021 
r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1975)  Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr IV/43/2011 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 28 stycznia 
 2011 roku w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowej zmienia się treść  § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Ustala się miesięczne diety należne radnym, zróżnicowane w zależności od 

pełnionych funkcji, w wysokości:  
 
         

- Przewodniczący Rady Powiatu     -     1,680 kwoty bazowej 

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu              -     1,480 kwoty bazowej 

- Członkowie Zarządu Powiatu               -     1,520 kwoty bazowej 

- Przewodniczący komisji Rady Powiatu     -     1,280 kwoty bazowej 

- Wiceprzewodniczący i sekretarze komisji     -     1,120 kwoty bazowej 

- Pozostali radni                                             -       0,960 kwoty bazowej” 

 
§ 2.  1.   Uchwała ma zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od dnia 
1 sierpnia 2021 r. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

      Przewodnicząca Rady 

                                                                                           Urszula Ptak  
 
 

 



  DRUK Nr 2199 

 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy 

 o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2021 poz. 1834)  w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) 
wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu wysokości wielokrotności 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  
23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) z 1,5 
krotności na 2,4- krotność tej kwoty. Zgodnie z art. 18 ustawy nowelizującej  
z dnia 17 września 2021 r. przepis art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie 
powiatowym w brzmieniu nadanym w wyniku nowelizacji  ma zastosowanie do 
ustalania wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie zasad ustalania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 
wynika ze wzrostu wskaźnika i jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
Sporządziła :  
Joanna Rudziewicz- Inspektor w Wydziale Biuro Rady  
 
 

 


