Uchwała Nr 12/IV/1999
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej
przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr 12/IV/1999
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 1999 r.
w sprawie ustalenia wysokości diety 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
(Dz.U. Nr 91, poz.578), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada
1998r.(Dz.U.Nr 146, poz.959) oraz art.l ust l ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o
samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w
województwie (Dz.U.Nr 99,póz.631), Rada Powiatu w Otwocku, uchwala, co następuje :
§1.
1. Wysokość diety dła radnych, ustala się jako niżej podany wskaźnik procentowy najniższego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników ustalonego na podstawie
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
a/ dla przewodniczącej Rady Powiatu dietę w wysokości 200% podstawy miesięcznie
b/ dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu i nieetatowych członków Zarządu dietę w
wysokości 150 % podstawy miesięcznie,
c/ dla przewodniczących komisji Rady Powiatu dietę w wysokości 120 % podstawy
miesięcznie,
d/ dla radnych nie pełniących funkcji określonych w § l ust. l lit. a do c - dietę w wysokości
80% podstawy miesięcznie,
e/ dla członków komisji dietę w wysokości 10% podstawy miesięcznie za każde posiedzenia
komisji.
2.W przypadku zbiegu uprawnień z tytułu pełnienia funkcji określonych w § l ust. l lit. a do c ,
przysługuje jedna wyższa dieta niezależnie od pełnionych funkcji
3. Kwoty diet zaokrągla się do ł zł.
§2.
1. Podstawą do wypłaty diety, o której mowa w § 1 ust. 1 lita do d jest złożenie podpisu na liście
obecności na ostatniej sesji lub przyjęcie usprawiedliwienia nieobecności przez przewodniczącego rady.
2. Radnemu nie przysługuje dieta za miesiąc, w którym miała miejsce nieusprawiedliwiona nieobecność na
sesji.
3. Podstawą do wypłaty diety, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. e jest złożenie podpisu na liście obecności
na posiedzeniu komisji.
4. Zmiana wysokości diety zgodnie z zasadami określonymi w § 1 następuje poczynając od kolejnego
miesiąca po ogłoszeniu w Monitorze Polskim zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia, która stanowi
podstaw? do jej ustalenia.
5. Wypłata diety następuje 10 dnia następnego miesiąca.
§3.
Członek Zarządu powiatu traci prawo do diety określonej w § 1 z dniem, w którym stał się etatowym
pracownikiem starostwa powiatowego.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 r..

