
                                                                                                                      

 

           

UCHWAŁA Nr  LIII/325/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 
z dnia 14 grudnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 

radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 
 

      Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834), 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), § 3 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących 

radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr I/7/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, § 1 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  

„1. Wysokość diety dla radnego Rady Gminy Chełmża uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Gminy i 

ustala się ją jako procent od maksymalnej wysokości diety w gminach liczących poniżej 15 tys. mieszkańców: 

1) przewodniczący Rady Gminy   -     100 %;     

2) wiceprzewodniczący Rady Gminy -       78 %;  

3) przewodniczący komisji stałej   -     68,5 %;  

4) radny członek komisji  -     40,5 %;  

5) radny nie będący członkiem komisji        -       25 %.”.  

 

§ 2. Wyrównać diety wypłacone począwszy od 1 sierpnia 2021 r. do wysokość 

określonych w § 1uchwały. 

     

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LIII/325/21 zmieniającej uchwałę Nr I/7/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 

20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

 

 Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/7/18 Rady Gminy Chełmża z 

dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienia § 1 ust. 1 uchwały określający wysokość 

diety radnych Rady Gminy Chełmża. 

 W dniu 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa 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), która m.in. umożliwia wprowadzenie 

podwyżek diet radnych.  

 Ustawa umożliwia podniesienie wysokość diet radnych poprzez zmianę treści art. 25 

ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym określającego, że wysokość diet przysługujących 

radnemu w ciągu miesiąca nie może łącznie przekroczyć 2,4–krotności kwoty bazowej 

określonej w ustawie budżetowej (dotychczas 1,5 krotność kwoty bazowej). 

W ustawie budżetowej na 2021 r. wysokość kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe określono na 1789,42 zł. 

Maksymalną wysokość diet przysługujących radnym w ciągu miesiąca, zróżnicowanych 

ze względu na liczbę mieszkańców gminy określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, 

które weszło w życie 1 listopada 2021 r. i które w § 3 stanowi: 

„§  3. Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do: 

1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, 

2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, 

3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.” 

 Rozporządzenie było poprzedzone  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 

2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, które zgodnie 

z art. 17 ust. 2 ustawy utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 27 

października 2021 r. a zawierało tożsamą regulację. 

Uwzględniając wysokość kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na 2021 r. 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  wynoszącej 1 789,42 zł, 

maksymalna wysokość diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców (w tym w Gminie 

Chełmża) wynosi 2.147,30 zł. 

 Ustawodawca zobowiązuje radę, aby przy ustalaniu wysokości diet radnych wzięła pod 

uwagę funkcje pełnione przez radnego. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że wysokość 

diet radnych może być zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w radzie, np. 

zwiększenie diety ze względu na pełnienie funkcji przewodniczącego rady, czy 

przewodniczącego komisji. 

https://sip.lex.pl/#/document/16881986?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19153238?unitId=art(17)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16793509_art(25)_1?pit=2018-11-12


                                                                                                                      

 

Projekt uchwały przewiduje zróżnicowaną wysokość diet  uwzględniającą  funkcję 

pełnioną przez radnego co odpowiada treści   art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym. 

 W art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wskazano, że 

zmiany dotyczące diet radnych oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie 

wyboru wprowadzane ustawą mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet i 

uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16790712?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT

