Projekt

Uchwała nr ......../......./2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ......'''''........

2019roku

w sprawie zasad przyznawania i ustalania diet przysługujących radnym Powiatu
Pruszkuvskiego
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz $ 3 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku
w sprawie maksymalną wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61 poz. 709)
uchwala się, co następuje:

$ 1. Ustala się wysokość i zasady przyznawania diet przysługujących radnym Powiatu
Pruszkowskiego.
$ 2. Wysokość diet określa załącznik do ninidszej uchwały

$ 3. 1. Radnemu Powiatu Pruszkowskiego zwanego dam ,,radnym" przysługuje
w ciągu miesiąca dieta za czynności związane z wykonywaniem mandatu określone ustawą
o samorządzie powiatowym, w szczególności za uczestnictwo w serach Rady Powiatu
Pruszkowskiego lub za uczestnictwo w posiedzeniach komisji powołanych przez Radę
Powiatu Pruszkowskiego.
2. W przypadku pełnienia przez radnego kilku różnych funkcji, radny ma prawo
do uzyskania w ciągu miesiąca diety w wysokości odpowiadającejdiecie w wyższej
wysokości z tytułu pełnienia określoną funkcji.

$ 4. 1. Dieta płatna w ciągu miesiąca ulega proporclonalnemu obniżeniu za każdy
dzień niewykonywania mandatu.

2. Potwierdzeniemuczestnictwaw pracachrady i komisji są złożonepodpisy pod listą
obecności na serach rady oraz posiedzeniach komiqi.
3. Wysokość diety ulega dodatkowemu obniżeniu w przypadku nieobecności na sesji
rady lub posiedzeniukomisji odpowiednio:
1)
na seqi rady o 300 złotych;

2)

naposiedzeniukomigi o 200złotych.

g 5. Dieta płatna jest radnemu z dołu, niezwłocznie po ustaleniu łączną jd wysokości,

nie później niż w terminie 15 dni następnegomiesiącakalendarzowegona wskazanyprzez
radnego numer rachunku bankowego.

$ 6. Traci moc uchwała nr 11/21/2018w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego.
$ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

$ 8. Uchwaławchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowaniaw Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

załącznik

do uchwały Nr
z dnia

/

/2019

2019r.

Wysokość diet przysługujących radnym Powiatu Pruszkowskiego

fimkcja

Ip.

dieta miesięczna

1.

Przewodniczący Rady Powiatu

2600zł

2

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Przewodniczący Komiqi Rewizyjną ,
Przewodniczący Komiqi Skarg, Wniosków i Petycji

2000zł

3

Nieetatowy członek Zarządu Powiatu

2000zł

4

Przewodniczący Komigi Rady,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komigi Rewizyjną ,
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komigi Skarg, Wniosków i Petyc:ji

1800zł

5

Wiceprzewodniczący Komigi Rady,
Członek Komisji RewizŃnd,
Członek Komigi Skarg, Wniosków i Petycji

1600zł

6.

Radny

1500zł

Uzasadnienie

Powodem podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet
przysługujących Radnym Powiatu Pruszkowskiego jest zakwestionowania treści poprzednio
przyjętą uchwały przez Wojewodę Mazowieckiego i konieczność prowadzenia procesu przed

Prawdopodobieństwo niepodzielenia przez sąd stanowiska prezentowanego przez Radę
Powiatu Pruszkowskiego jest bardzo duże, zważywszy na treść zakwestionowanej uchwały
i co najmniej w dwóch obszarachugruntowane stanowisko orzecznictwa i doktryny.

Aby zaniechać dalszego prowadzenia sprawy i tym samym nie narażać Powiatu
na niepotrzebne koszty procesu, Zarząd proponuje zmianę uchwały z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa.

