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ZARZĄD POWIATU OTWOCKIEGO 
05400 Otwock, ul. Górna 13 

tel. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

UCHWAŁA Nr .CGG2iY11 3./M 

ZARZĄDUPOWjATU OTWOCKIEGO 
z dnia 	 .ZQ2k 	 

w sprawie przyjęcia technicznych zasad naliczania diet radnych 
Rady Powiatu Otwockiego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwała się, co następuje: 

samorządzie 

1. Przyjmuje się  techniczne zasady naliczania diet radnych Rady Powiatu Otwockiego, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń  oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 
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ZARZĄD POWIATU OTWOCKIEGO 
05400 Otwock, ul. Górna 13 

lei. (22) 778-13-00 
fax (22) 778-13-02 

Załącznik 
do uchwały NrCCCALfV//t/4 
Zarzqd ratto 

Techniczne zasady naliczania diet radnych Rady Powiatu Otwockiego 

Do naliczania diet stosuje się  
1) ustawę  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a w szczególności 

przepis art. 21 ust. 4 - 5; 
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu powiatu; 
3) ustawę  budżetowa na dany rok (w zakresie określenia kwoty bazowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe); 
4) uchwałę  nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz 
zasad jej przyznawania i wypłacania (zmieniana uchwałą  nr 101/XVI/2004 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 22 marca 2004 r. oraz uchwałą  nr 1 54/XXII/2004 Rady 
Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2004 r.); 

5) ustawę  z dnia 1- października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
a w szczególności przepis art. 2 ust. 4 lub 5; 

6) ustawę  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, a w szczególności przepis art. 
373 § 2; 

7) opinię  prawna z dnia 19.04.2021 r. w zakresie liczby mieszkańców. 

2. 	Zarząd Powiatu Otwockiego na potrzeby prawidłowego naliczania diet, tj. wypełniania 
dyspozycji zawartych w uchwale nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 
w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania (zmieniana uchwałą  
nr 101/XVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 marca 2004 r. oraz uchwałą  
nr 1 54/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2004 r.), dla 
odpowiednich służb Starostwa Powiatowego w Otwocku przyjmuje techniczne zasady 
naliczania diet radnych Rady Powiatu Otwockiego: 
1) do naliczania wysokości diet stosuje się  regulacje oraz opinie wymienione w ust. 1; 
2) Sekretarz Powiatu niezwłocznie po opublikowaniu przez Państwową  Komisję  

Wyborczą  przekazuje drogą  mailową  do Wydziału Finansowego oraz Biura Rady 
informację  na temat liczby mieszkańców określonej w Rejestrze wyborców za IV 
kwartał  roku poprzedniego w zakresie Powiatu Otwockiego; 

3) za podstawę  ustalenia informacji, o której mowa w pkt. 2 (liczby mieszkańców), 
przyjmuje się  informacje zawarte na stronie internetowej Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Warszawie; 

4) Wydział  Finansowy stosuje przekazaną  informację  na zasadach określonych 
w pkt. 2) dotyczącej liczby mieszkańców do naliczania diet od miesiąca lutego 
danego roku (tj. wypłacanych radnym w marcu danego roku); 

5) podstawa naliczenia diet radnych obowiązuje przez 12 miesięcy tj. do stycznia 
włącznie roku następnego, niezależnie od zmiany liczby mieszkańców powiatu 
w trakcie roku; 



6) w przypadku opóźnienia opublikowania przez Państwową  Komisję  Wyborczą  
liczby mieszkańców powiatu na 31 grudnia roku poprzedniego uniemożliwiającego 
naliczenia diet radnych za miesiąc luty na podstawie nowych danych, dieta za luty 
zostanie naliczona tak jak za styczeń, a ewentualna korekta „in minus" lub „in plus" 
zostanie dokonana przy naliczeniu diet za miesiąc marzec tj. w miesiącu kwietniu. 

Przewodniczący Zarządu 

KrzysztofSzczegj/ja 



Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
- to Rada Powiatu określa zasady przyznawania diet. 

W Powiecie Otwockim zasady te zostały opisane w uchwale nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu 
w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady 
Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania (zmieniana uchwałą  nr 
101/XVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 marca 2004 r. oraz uchwałą  
nr I 54/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2004 r.). 

Rada Powiatu Otwockiego w treści uchwały określiła, iż  Zarząd Powiatu Otwockiego jest 
dopowiedziany za realizację  przedmiotowej uchwały. 

W dniu 19 kwietnia 2021 r. została wydana opinia prawna w zakresie interpretacji przepisów 
prawa w zakresie liczby mieszkańców przyjmowanych do wyliczania diet dla radnych powiatu. 
W związku z tym oraz mając na uwadze wszystkie regulacje w zakresie naliczania diet dla 
radnych powiatu w tym publikowane przez Państwową  Komisję  Wyborczą  dane w zakresie 
ilości mieszkańców - zasadnym jest przyjęcie technicznych zasad naliczania diet radych w celu 
zachowania jednolitego działania w tym zakresie. 

Przedmiotowa uchwała nie wychodzi w kompetencje Rady Powiatu określone w przepisie 
art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a jedynie reguluje 
techniczny aspekt naliczania diet dla radnych powiatowych w ramach wykonywania uchwały 
nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania 
(zmieniana uchwałą  nr 101/XVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 marca 2004 r. oraz 
uchwałą  nr 1 54/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 września 2004 r.). 

Przykiadowe wyliczenie (dla 2021 roku) 
Dieta radnego w powiecie otwockim składa się  z dwóch składników: 
1) diety za pełnioną  funkcję, 
2) za udział  w posiedzeniu komisji. 

Suma tych dwóch składników jest ograniczona do kwoty maksymalnej wysokości diet, 
wynikającej z rozporządzenia - w powiecie otwockim do kwoty 2.281,51 zi. 
Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 9 lutego 2021 r. opublikowała Informację  za IV kwartał  
roku 2020 r. w zakresie Rejestru wyborców. 

Liczba mieszkańców powiatu otwockiego według danych Państwowej Komisji Wyborczej na 
31 grudnia 2020 wynosi - 119 996. 
Od 1 stycznia 2021 r. wysokość  minimalnego wynagrodzenia za pracę  wynosi 2.800 A. 



Mając na uwadze powyższe wyliczenie diet od 1 lutego 2021 r. wygląda następująco: 

% 
od minimalnego 
wynagrodzenia 

[zgodnie z uchwalą] 

9,5 

Podstawa naliczenia 
diety 

Za udział  w Komisji 

Zgodnie z 
uchwała 

[zł.] 

266,00 

Faktycznie wypłacane 
mając na uwadze 

ograniczenia 
[zł.] 

266,00 

195 Przewodniczący Rady 5.460,00 2.28 1,5 1 

145 Wiceprzewodniczący 4.060,00 2.28 1,5 1 

145 Członek Zarządu 4.060,00 2 .28 1,5 1 

115 Przewodniczący Komisji 3.220,00 2.28 1,5 1 

75 Radny 2.100,00 2. 100,00 

Przewodniczący Zarządu 

KrzYsztQfSzczegielniak  

S E KR E ATU 

Andrzcj Solecki 


