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UCHWAŁA NR 286/XLI/21 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.

zmieniająca 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

Na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1975), 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. z 2021 r. poz. 1834) oraz 
art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461) Rada Powiatu Otwockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 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 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wysokość diety dla radnych ustala się jako niżej podany wskaźnik procentowy maksymalnej 
wysokości diety w powiatach zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1975):

1) 82% maksymalnej wysokości diety w powiatach dla Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego;

2) 77% maksymalnej wysokości diety w powiatach dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Otwockiego;

3) 77% maksymalnej wysokości diety w powiatach dla nieetatowego Członka Zarządu Powiatu 
Otwockiego;

4)71%  maksymalnej wysokości diety w powiatach dla Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu 
Otwockiego;

5)62%  maksymalnej wysokości diety w powiatach dla radnych nie pełniących funkcji określonych 
w pkt 1 -4;

6) 4% maksymalnej wysokości diety w powiatach dla Członków Komisji Rady Powiatu Otwockiego za 
udział w każdym posiedzeniu Komisji.

2. W przypadku łączenia funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, przysługuje jedna wyższa dieta 
niezależnie od pełnionej funkcji.”

2) § 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wypłata diet następuje do 10 dnia następnego miesiąca.”

3) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 o następującej treści:

„6. Do ustalenia podstawy wysokości naliczania diet, o których mowa w § 1, stosuje się opublikowaną 
przez Państwową Komisję Wyborczą informację na temat liczby mieszkańców powiatu otwockiego 
w Rejestrze wyborców za IV kwartał roku poprzedniego.
„7. W przypadku zmiany liczby mieszkańców powiatu otwockiego, nową podstawę do naliczania diet, 
o których mowa w § 1, stosuje się do diety naliczanej za miesiąc roku następujący po miesiącu, w którym 
opublikowano informację, o której mowa w ust. 6. Ww. podstawa obowiązuje, do czasu kolejnej publikacji 
informacji, o której mowa w ust. 6.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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§ 4. Uchwała ma zastosowanie dla diet należnych od 1 sierpnia 2021 r. w myśl 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. z 2021 r. poz. 1834).



UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie 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 r. poz. 1834), 
która wprowadziła zmiany w zasadach naliczania diet m.in. dla radnych powiatowych zasadnym jest przyjęcie 
zmian porządkujących kwestie naliczania i wypłacania diet radnym z powiatu otwockiego.
Jednocześnie mając na uwadze przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) skracany jest termin 
wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących do 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Mając na uwadze przepis 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. z 2021 r. poz. 
1834) konieczne jest skrócenie terminu wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących w celu 
wypłacenia przysługujących radnym diet za miesiąc listopad 2021 oraz wyrównania za miesiąc sierpień, 
wrzesień, październik 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. na zasadach określonych przedmiotowej uchwale. Z tego 
względu skrócono termin wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących.


