
UCHWAŁA NR XLIII/285/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych 

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 z późn. zm.), 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) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. 
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) 
Rada Miejska Turku uchwala: 

§ 1.  
W uchwale Nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1-4 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady 
w wysokości 75 %  2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawyz 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowejoraz o zmianie niektórych, 
w myśl art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.). 

2. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczących Rady 
w wysokości 70% 2,4 - krotności i kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw, w myśl art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.). 

3. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Przewodniczących komisji stałych 
Rady w wysokości 65 % 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw, w myśl art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.). 

4. Ustala się za udział w pracach Rady miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczących komisji 
stałych Rady w wysokości 55 % 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej 
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, w myśl art. 25 
ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.).”; 

2) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6. Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczących Zarządów Samorządów Mieszkańców 
Osiedli w wysokości 10 % 2,4 - krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw, w myśl art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.).”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

Przewodnicząca RadyMiejskiej Turku 
Mariola Kadrzyńska-Siwek
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLIII/285 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 9 grudnia 2021 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r.                       

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych 

Z dniem 1 listopada 2021 roku zmianie uległy przepisy dotyczące wysokości diet przyznawanych 
radnym gminy. Kwoty diet zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy 
o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) mają zastosowanieod 1 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z zapisami  
tej ustawy, wysokość diet przysługujących radnemu nie możeprzekroczyć w ciągu miesiąca łącznie  
2,4 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe. W dniu 29 października 2021 roku zostało opublikowane nowe 
rozporządzenie o maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Żaden z zapisów 
wskazanego rozporządzenia nie został zmieniony. Oznacza to, że nadal zgodnie z § 
3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) w gminach od 15 do 
100 tys. mieszkańców miesięczna dieta wynosi 75% maksymalnej wysokości diety. Niniejszy projekt 
uchwały ma na celu wyłącznie dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych. 

W związku z powyższym pojęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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