UCHWAŁA NR RGK.0007.126.2021
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 16 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży
służbowych.
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 1372 ze zm.) 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) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/344/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie diet
radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych, zmienionej uchwałą Nr
VII/59/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą Nr RGK.0007.192.2011 Rady
Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Podstawą do obliczenia kwotowej wysokości diet przysługujących radnym jest wartość
odpowiadająca 75% kwoty stanowiącej 2,4-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zgodnie z zapisem art. 25 ust. 6 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1834) w art. 2 zmieniła treść i
nadała nowe brzmienie ust. 6 w art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym 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. Jednocześnie z dniem 1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r.,
poz. 1974) zgodnie z którym wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowana
została ze względu na liczbę mieszkańców gminy. Na dzień 1 listopada 2021 r. gmina Biała Błota liczy
22.571mieszkańców, tym samym wysokość diety radnego Gminy Białe Błota nie może przekroczyć 75%
kwoty stanowiącej 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe.
Zgodnie z 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 2021r., poz. 1834) zmiany w
zakresie wysokości wynagrodzeń, diet i uposażeń w brzmieniu nadanym wymienioną ustawą mają
zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 r.
W związku ze zmianą zapisów ustawowych odnoszących się do określenia wysokości diet dla radnych,
podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
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