Projekt
z dnia 15 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta
Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t.j. ze zm.), 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) 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 III/16/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia
30 grudnia 2010 roku zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie:
„Za podstawę ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety radnego
przyjmuje się 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do
100 tys. mieszkańców, liczonej jako 2,4-krotność kwoty bazowej określonej
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe.”.
§ 2. Pozostałe przepisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od
dnia 1 sierpnia 2021r.
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UZASADNIENIE
W polskim porządku prawnym, jednym z najważniejszych czynników
kształtującym wysokość diet radnych w radach gmin jest wysokość kwoty
bazowej. Kwota bazowa w 2006 roku wynosiła 1726,74 złote, zaś w 2021 1789,42 złote, co stanowi wzrost w ciągu 15 lat o 3,6%. W związku z niewielką
waloryzacją kwoty bazowej w ostatnich latach, diety wypłacane radnym Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą pozostawały na podobnym poziomie od roku 2006,
z niewielką zmianą w roku 2010. W tym czasie poziom wynagrodzeń w Polsce
podniósł się znacznie. Jako przykład można podać wynagrodzenie minimalne
które w 2006 roku wynosiło 899,- złotych, zaś w 2021 roku wynosi 2800,złotych, co stanowi 311% kwoty z 2006 roku. Również dynamicznie wzrastało
przeciętne wynagrodzenie, które w 2006 roku wynosiło 2477,23 złote, zaś w
2020 (za 2021 danych GUS jeszcze nie podał) – 5167,47, co stanowi 208%
kwoty z 2006 roku.
Ponieważ problem znacznej utraty realnej wartości diet wystąpił nie tylko
w Radzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ale w radach gmin całego kraju, został
dostrzeżony przez władze państwowe. Ustawa z dnia 17 września 2021r. o
zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1834) w art.2 zmienia brzmienie art. 25 ust.6
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372)
ustalając, że maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej
w ustawie budżetowej, zamiast dotychczasowej 1,5-krotności. Jednocześnie
art.18 ustawy określa, że przepisy dotyczące diet mają zastosowanie od 1
sierpnia 2021r. Stąd w § 4 przedłożonego projektu uchwały, jako początkowy
termin jej obowiązywania należało określić dzień 01.08.2021r. Taki zapis jest
zgodny z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz.
1461), zgodnie z którym przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, w zw. z
art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021r. poz.
1834), zgodnie z którym przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 4-6,
art. 11 i art. 12 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do
ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych od dnia 1
sierpnia 2021 r.
Ponadto Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U.
Z 2021 r. poz. 1974) ustala, że w gminie od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
radnemu przysługuje dieta do 75% wysokości maksymalnej, co oznacza
zachowanie dotychczasowego współczynnika.
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/16/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z 30 grudnia 2010 roku jest zasadne.
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