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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta 
i Przewodniczącym Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) w związku z §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) 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), Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVI/209/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2016 r. 
w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta  i Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w tytule określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych”; 

2) w § 1: 
a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawą ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta jest 
kwota stanowiąca 75% 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.”, 

b) w ust.2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) radni będący członkami Komisji Rewizyjnej - 80%;”, 

c) w ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) radni niewymienieni w pkt 1-4a - 75%.”, 

d) ust.3 otrzymuje brzmienie: 
„3. W przypadku, gdy radny jest członkiem wyłącznie jednej Komisji Rady Miasta 

Kołobrzeg zryczałtowana miesięczna dieta przysługuje w wysokości 70 % kwoty 
obliczonej na podstawie ust.2.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 3. Przepis § 1 ust.1 uchwały zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą ma 

zastosowanie do ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta należnych 
od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały jest wynikiem wejścia w życie z dniem 1 listopada 2021 r. 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), która
w art. 2 zmieniła ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372) w zakresie art. 25 ust.6, który otrzymał brzmienie:

„6. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca
łącznie 2,4-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
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.1658).”.

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, ma zastosowanie do ustalania
wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 r. (art.18).

Zgodnie z § 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) radnemu Miasta Kołobrzeg w ciągu miesiąca będzie przysługiwała dieta
w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys.
mieszkańców.
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