
UCHWAŁA NR XXXI/316/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 
Radnych Miasta Poręba 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy 
o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1834) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę nr V/39/19 Rady Miasta Poręba z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia 
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Miasta Poręba poprzez: 

-   dodanie ust. 1a do § 1, o następującym brzmieniu:  

„Podstawą  obliczenia diety jest 50% 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.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) wprowadziła do ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zmiany 
dotyczące wysokości diet przysługujących radnym. Zmianie uległ art. 25 ust. 6 ustawy o samorządzie 
gminnym, w myśl którego 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). 

Mając powyższe na uwadze podjęta zostaje uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/39/19 Rady Miasta 
Poręba z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży 
służbowych Radnych Miasta Poręba. 

 Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw w art. 18 stanowi, iż nowe regulacje mają 
zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Z tego względu 
w przedłożonym projekcie uchwały przyjęto, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 
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