
BR. 0012.7.3.2021 

Protokół Nr 7 

z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina, 

które odbyło się w dniu 15 listopada 2021 roku 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie 

Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków Komisji Statutowej, przewodnicząca 

Klubu Radnych Platforma Obywatelska radna Urszula Maciaszek oraz radca prawny 

Urzędu Miejskiego Jacek Ignaczak. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

Wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Steinke. 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke omówił zmiany w podstawie prawnej 

dotyczącej ustalania diet radnym. Powiedział, że dokonano zmiany ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 

wprowadzoną na podstawie art. 2 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) - 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 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

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

W wyniku tego uległo zmianie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 

2021 r. 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. 

Przypomniał, że 28 kwietnia 2021 roku Rady Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 541 

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. 



Dlatego w treści omawianego przez komisję projektu znalazły się zapisy zawarte 

w powyższej uchwale, a sama Uchwała Nr 541 straci moc. 

Przewodniczący komisji powiedział, że omawiany projekt uchwały był konsultowany ze 

wszystkimi klubami i zapisy w nim zawarte uzyskały konsensus. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina, członek Komisji Statutowej Zenon 

Chojnacki potwierdził, iż radni pozytywnie opiniują projekt omawianej uchwał, 

podkreślając, że dokonywana jest zmiana podstawy prawnej, natomiast pozostałe 

zapisy nie ulegają zmianie.  

Przewodniczący Rady Miasta Konina, członek Komisji Statutowej Tadeusz 

Wojdyński poinformował komisję, że na najbliższą sesję wprowadzi projekt uchwały 

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Konina.  

Przewodniczący poinformował, że omawiane zmiany przepisów prawa dotyczą 

również Prezydenta Miasta Konina. Powiedział, że 1 listopada 2021 roku weszło w 

życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021roku 

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1960). 

Zgodnie z nim, nowe zasady stosuje się do ustalania wynagrodzeń należnych od dnia 

1 sierpnia 2021 roku. Maksymalne wynagrodzenie stanowi suma maksymalnego 

poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku 

funkcyjnego, a także kwoty dodatku specjalnego. Maksymalne wynagrodzenie nie 

może jednak przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie 

budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe to jest kwoty 

20.041,50 zł. 

Minimalne wynagrodzenie Prezydenta nie może być aktualnie niższe niż 80% 

maksymalnego wynagrodzenia. 

Dlatego zaistniała konieczność dostosowania wynagrodzenia Pana Piotra 

Korytkowskiego Prezydenta Miasta Konina do obowiązujących przepisów. W związku z 

tym na sesji procedowana będzie uchwała w sprawie wynagrodzenia prezydenta. 

Przewodniczący Komisji Statutowej poddał projekt uchwały pod głosowanie, 

w wyniku którego 4 głosami „za”, dwoje radnych członków komisji było nieobecnych, 

zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Konina. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji Statutowej 

Wiesław Steinke 



Protokołowało 

Biuro Rady Miasta 
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