
 
Uchwała Nr VI/44/327/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 
 

w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu  

                 Ciechanowskiego. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 920 ze zm. ) w związku z § 3 pkt. 2 

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

wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1975), Rada 

Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
 

Ustala się za udział w sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz za udział                               

w posiedzeniach komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego dla radnych będących 

członkami danej komisji, z wyjątkiem radnych pełniących odpłatnie funkcję członka 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego miesięczną dietę w wysokości: 

 
1) Przewodniczący Rady – 2.890,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące osiemset 

dziewięćdziesiąt ); 

2) Członek Zarządu, pełniący funkcje nieodpłatnie – 2.855,00 zł ( słownie złotych: 

dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć ); 

3) Wiceprzewodniczący Rady – 2.530,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące pięćset 

trzydzieści); 

4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 2 800,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące 

osiemset); 

5) Członek Komisji Rewizyjnej – 2.430,00 zł ( słownie złotych: dwa tysiące 

czterysta trzydzieści); 

6) Przewodniczący pozostałych komisji Rady – 2.185,00 zł ( słownie złotych: dwa 

tysiące sto osiemdziesiąt pięć ); 

7) Pozostali radni  – 1.970,00 zł ( słownie złotych: tysiąc dziewięćset 

siedemdziesiąt ). 

 

§ 2. 

 

1. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa § 1 ulega proporcjonalnemu obniżeniu  

    z tytułu każdej nieobecności radnego na: 



 

    1) sesji Rady Powiatu; 

    2) posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem. 

 

2. Diety wypłaca się na podstawie listy wypłat, sporządzonej w oparciu o listy obecności  

   radnych na sesjach Rady Powiatu oraz jej komisjach.  

 

3.Dieta o której mowa w § 1 nie przysługuje jeżeli w danym miesiącu nie odbyło się  

   żadne posiedzenie Sesji Rady Powiatu lub Komisji Rady Powiatu. 

 

4. Wypłaty diety przysługującej radnemu za dany miesiąc dokonuje się z dołu do     

   15-go dnia następnego miesiąca. 

 

§ 3. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do diet należnych od 

dnia 1 sierpnia 2021 roku.   

 

 

 

 

 

         Przewodniczący 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

/-/ Sławomir Morawski 


