
 

Uchwała Nr XXXI/216/2021 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 8 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie  zmiany diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 

Mławskiego 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz § 3 pkt 2) Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługującym radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1975) - Rada Powiatu Mławskiego 

uchwala, co następuje: 

     
§ 1 

 

W uchwale Nr XXIV/171/2008 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku                   

w sprawie  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Mławskiego 

zwanej dalej uchwałą wprowadza się następujące zmiany: 

postanowienie § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustala się dla Radnych Powiatu Mławskiego dietę miesięczną określoną procentowo 

od 2,4–krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy                   

z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 

2. Ustala się miesięczną wysokość diety, o której mowa w ustępie 1 w następujący 

sposób: 

 

1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu – 74 % 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – 47% 

3) dla Członka Zarządu Powiatu – 67% 

4) dla Przewodniczącego Komisji Rady – 47% 

5) dla Radnego Powiatu – 42 %. 

 

3. Wysokość miesięcznej diety, wyliczonej na podstawie zapisów ustępu 2 zaokrągla się 

do pełnych złotych. Końcówki kwoty nie przekraczające 50 gr – zaokrągla się w dół, 

przekraczające 50 gr – zaokrągla się w górę.  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                              Jan Łukasik  
 

 



 

Uzasadnienie 

 
 

Celem projektowanej uchwały jest ustalenie wysokości diet przysługujących radnym 

Powiatu Mławskiego na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 

Dotychczas wysokość diet radnych określonych w uchwale Nr XXIV/171/2008 z dnia   

29 grudnia 2008 roku w sprawie  diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Powiatu Mławskiego opierały się na przepisach, które uległy nowelizacji.  

Na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw przelicznik, który dotychczas wynosił 

1,5 – krotności kwoty bazowej, obecnie wynosi 2,4. 

Zgodnie z art. 21 ust. 5a ustawy o samorządzie powiatowym Rada Ministrów określa, 

w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu 

miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów. Zgodnie z niedawno przyjętym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej 

wysokości diet przysługujących radnemu powiatu przysługują w ciągu miesiąca diety                          

w wysokości do: 

1. 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców; 

2. 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; 

3. 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Powyższe oznacza, że maksymalna wysokości diet radnych wynosi: 

1. 4 294,61 zł w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców 

2. 3 650,42 zł w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 

3. 3 006,23 zł w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Dieta nie może przekraczać maksymalnej wysokości diety, uzależnionej od liczby 

mieszkańców w powiecie oraz kwoty bazowej,  która wynosi 1 789,42 zł. Propozycje 

wysokości diet,  zawarte  w uchwale limitu tego nie przekraczają. 

Rada przy ustalaniu wysokości diet bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.  

 

 

 

 

 

 

 


