
UCHWAŁA Nr 337 / 6611 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 listopada 2021 r. 

 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia wysokości diet 
radnych Województwa Podkarpackiego. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Podkarpackiego, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- projekt -  
 

UCHWAŁA NR …… / … / 21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia …………………… 2021 r. 
 

 
 
w  sprawie ustalenia wysokości diet radnych Województwa Podkarpackiego 
 
 
 
Na podstawie art. 24 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 

września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się od dnia 1 sierpnia 2021 r. wysokość zryczałtowanych diet miesięcznych 

radnych Województwa Podkarpackiego w sposób następujący: 

 

1)   dieta Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego wynosi  

2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w 

państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1658); 

2)   dieta Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz 

dieta Przewodniczących Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

wynosi 2,2-krotność kwoty bazowej; 

3)   dieta pozostałych radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego wynosi 

2,0-krotność kwoty bazowej. 

 

2. Wysokość diet, o których mowa w ust. 1 ulega każdorazowo zmianie wraz ze 

zmianą kwoty bazowej. 

 

3. W przypadku zbiegu uprawnień do diet z tytułu pełnienia kilku funkcji, radnemu 

przysługuje jedna dieta w wyższej wysokości.  

 

§ 2 



 

1. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Sejmiku lub posiedzeniu 
Komisji Sejmiku – zryczałtowaną dietę miesięczną obniża się o 15%, jednak nie 
więcej niż o 75%. 
2. Fakt pisemnego usprawiedliwienia nieobecności radnego stwierdza 
Przewodniczący Sejmiku adnotacją na listach obecności, kopie których stanowią 
podstawę do naliczania zryczałtowanych diet. 
 

§ 3 
 

Traci moc Uchwała Nr XLIX/603/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 
Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 

niektórych innych ustaw, zachodzi możliwość zmiany wysokości diet radnych 

Województwa Podkarpackiego. Zgodnie ze zmienionym art. 24 ust. 5 ustawy  

o samorządzie województwa maksymalna wysokość diety radnego województwa nie 

może przekroczyć w okresie miesiąca 2,4-krotności kwoty bazowej określonej  

w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.  

 

Stosownie do przepisu art. 18 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, 

przepisy w nowym brzmieniu mają zastosowanie do ustalania wysokości diet 

należnych od 1 sierpnia 2021 r. 


