
 

 

 

UCHWAŁA NR XLII/720/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 29 listopada 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. diety miesięczne radnych Województwa 

Podkarpackiego w sposób następujący: 

 

1) dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego w wysokości 

2,4-krotności 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), zwanej dalej „kwotą bazową”; 

2) dla Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz 

Przewodniczących Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

wysokości 2,2-krotności kwoty bazowej; 

3) dla pozostałych radnych Województwa Podkarpackiego w wysokości 2,0-

krotności 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.  



4. W przypadku zmiany w trakcie danego miesiąca funkcji pełnionej przez radnego, 

wysokość diety ustala się proporcjonalnie do okresu sprawowania tej funkcji w danym 

miesiącu. 

 

§ 2 

 
Wysokość diety ulega obniżeniu w danym miesiącu w wysokości: 
 

1) 25% diety za każdą nieobecność na sesji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

2) 15% diety za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

 
§ 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. 
  

 

 

 

 


