
UCHWAŁA NR 650 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych. 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8  i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), § 3 pkt 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), § 3 pkt 2 lit. a i § 5 

ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 27, 

poz. 271 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Za udział w pracach rady i jej organów przysługują radnym miesięczne diety. 

2. Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącego rady miasta w maksymalnej 

wysokości liczonej według zasad określonych przepisami art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu gminy. 

3. Dla ustalenia miesięcznej diety wskaźniki procentowe w odniesieniu do diety 

ustalonej dla przewodniczącego rady wynoszą: 

1) dla wiceprzewodniczących rady 80%, 

2) dla przewodniczących komisji stałych 70%, 

3) dla członków komisji – radnych 65%. 

4. Miesięczna dieta będzie wypłacana uprawnionym do 7-go dnia następnego 

miesiąca. 

§ 2.  

Niezależnie od otrzymywanej diety miesięcznej członkom komisji doraźnych 

przysługują diety za każde posiedzenie komisji, liczone od diety ustalonej dla 

przewodniczącego rady, w wysokości: 
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 dla przewodniczącego komisji 10 %, 

 dla członków komisji 7%. 

§ 3. 

Za nieobecność na posiedzeniach organów gminy, za wyjątkiem podróży służbowych 

radnych związanych z pełnieniem mandatu radnego, potrąca się z diety miesięcznej, 

przewodniczącym komisji stałych oraz członkom komisji - radnym: 

 za nieobecność na sesji rady - 20 %, 

 za nieobecność na posiedzeniu komisji - 10 %. 

Powyższe potrącenia mają zastosowanie również w przypadku sesji nadzwyczajnych.  

§ 4. 

Nieobecność dłuższa niż połowa czasu posiedzenia uznana jest za nieobecność 

z konsekwencjami określonymi w § 3. 

§ 5. 

Z ustalonej miesięcznej diety będą dokonywane proporcjonalne potrącenia 

w przypadkach, kiedy udział w pracach rady i jej organów będzie krótszy niż miesiąc, 

za który przysługuje dieta. 

§ 6. 

Podstawą do uznania uczestnictwa jest obecność i podpis radnego na liście obecności 

prowadzonej przez Biuro Rady Miasta, a zatwierdzonej przez przewodniczącego rady 

oraz przewodniczących komisji. 

§ 7. 

1. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granice 

miasta, będą wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie 

sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy. 

2. Do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości 

rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do przewodniczącego 

rady upoważnia się wiceprzewodniczących rady. 

3. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem będącym własnością 

radnego przysługuje zwrot kosztów przejazdu za 1 kilometr, który będzie wypłacany 

według następujących stawek: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,40 zł, 
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2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 

0,60 zł, 

3) dla motocykla i motoroweru wg maksymalnych stawek określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy. 

4. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granicami 

kraju będą wypłacane na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie zasad 

ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży 

służbowej poza granicami kraju. 

§ 8. 

Tracą moc uchwały: 

1. Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz  

2. Nr 541 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 650 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych. 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) wprowadzoną na podstawie art. 2 ustawy z dnia 

17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1834) - art. 25 ust. 6 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 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).”. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie 

maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1974) określiło maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu 

miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy. W gminach od 15 

tys. do 100 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości 

do 75% maksymalnej wysokości diety.  

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z  tytułu zwrotu 

kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800) - na wniosek 

radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży 

służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim 

przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden 

kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów w sprawie 

warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy. Uchwała ustala stawkę zwrotu kosztów przejazdu za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu będącego własnością radnego, który został użyty do celów odbycia 

podróży służbowej. 
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Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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