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Projekt Nr 4  

 

z dnia  15 lutego 2022 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia .................... 2022 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) uchwala się, 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) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Podstawą wypłaty diet, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5, jest złożenie podpisu na liście 

obecności na ostatniej sesji lub wydruk listy obecności z systemu obsługi posiedzeń zdalnych lub 

przyjęcie usprawiedliwienia nieobecności przez Przewodniczącego Rady.”; 

2) § 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Podstawą do wypłaty diet, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 6, jest złożenie podpisu na liście 

obecności na posiedzeniu komisji lub wydruk listy obecności z systemu do obsługi posiedzeń zdalnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 

Mając na uwadze błędne odniesienia 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 - zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która porządkuje 

kwestie zasad przyznawania i wypłacania diet. 

 

 

Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki 


