UCHWAŁA NR II/71/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-2023
Na podstawie art. 24 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Radnemu Województwa przysługuje dieta w okresie sprawowania mandatu
radnego, licząc od pierwszego posiedzenia Sejmiku, wypłacana miesięcznie, także za niepełne
miesiące sprawowania mandatu. Jednakże dieta za miesiąc listopad 2018 r. przysługuje
proporcjonalnie za okres od dnia 19 do 30 listopada 2018 r.
2. Wysokość miesięcznej diety przysługującej radnemu województwa ustala się jako
krotność 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 (Dz.U z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.1), zwanej dalej kwotą bazową.
3. Dieta nie przysługuje radnemu województwa pełniącemu odpłatnie funkcję członka
Zarządu Województwa.
§ 2. 1. Przewodniczącemu Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta
w wysokości 1,5 krotności kwoty bazowej.
2. Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta
w wysokości 1,425 krotności kwoty bazowej.
3. Przewodniczącym komisji stałych Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna
dieta w wysokości 1,4 krotności kwoty bazowej.
4. Wiceprzewodniczącym komisji stałych i przewodniczącym komisji doraźnych
Sejmiku Województwa przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,35 krotności kwoty
bazowej.
5. Radnym Sejmiku Województwa niepełniącym funkcji określonych w ust. 1-4
przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1,275 krotności kwoty bazowej.
6. Radnemu województwa pełniącemu kilka funkcji określonych w ust. 1-4
przysługuje miesięczna dieta w wysokości, która jest najwyższa.
§ 3. 1. Dieta ulega zmniejszeniu o 20% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego
na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dieta ulega zmniejszeniu o 10% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na
posiedzeniu komisji.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 730

3. Jeżeli tego samego dnia odbywa się sesja Sejmiku i posiedzenie komisji, albo jeżeli
w danym dniu odbywają się posiedzenia dwóch komisji, których radny jest członkiem, to
radnemu nieobecnemu potrąca się 20% diety.
4. Nie potrąca się diety radnemu nieobecnemu na sesji Sejmiku lub posiedzeniu
komisji z przyczyn:
1) wykonywania w tym czasie zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem
mandatu, określonych przez Przewodniczącego Sejmiku;
2) szczególnych zdarzeń losowych.
5. W przypadku opuszczenia przez radnego posiedzenia komisji lub sesji Sejmiku
przed zakończeniem, bez zgody Przewodniczącego Sejmiku lub Przewodniczącego komisji
wysokość diety podlega odpowiednio zmniejszeniu o 10% lub 20%, stosownie do ust. 1 i 2.
6. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą Przewodniczącego Sejmiku.
7. Nieobecności radnych usprawiedliwia Przewodniczący Sejmiku.
8. Usprawiedliwienia, o których mowa w ust. 4. należy składać na piśmie
Przewodniczącemu Sejmiku do końca danego miesiąca.
§ 4. 1. Diety wypłaca się za dany miesiąc w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.
2. Potrącenia, o których mowa w § 3, dokonuje się przy naliczaniu i wypłacie diety
w następnym miesiącu po miesiącu, w którym radny był nieobecny.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku i Zarządowi
Województwa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 19 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 24 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) radnemu województwa przysługuje
dieta. Wysokość diet przysługujących radnemu województwa nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie 1,5 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
zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.).
Wysokość diety winna być zróżnicowana w zależności od pełnionych funkcji.
W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia wysokości diet radnych
województwa w kadencji 2018-2023.

