
UCHWAŁA NR XXXI/197/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)), 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. poz. 1834), § 
3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz.799 z późn. zm.2)) uchwala, co 
następuje:  

§ 1. 1. Ustala się procentowo wysokość diet miesięcznych dla radnych Rady Powiatu Toruńskiego, 
przyjmując jako 100% maksymalną wysokość diety przysługującej radnemu w powiatach od 60 tys. do 120 tys. 
mieszkańców. 

2. Wysokość diet o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie i wynosi : 

1) dla Przewodniczącego Rady Powiatu                          -     81% 

2) dla nieetatowego członka Zarządu Powiatu                -      75% 

3) dla wiceprzewodniczącego Rady Powiatu                  -      60% 

4) dla przewodniczącego Komisji Rady Powiatu            -      55% 

5) dla wiceprzewodniczącego Komisji Rady Powiatu     -      47% 

6) dla pozostałych radnych Rady Powiatu                       -     35% . 

3. Kwoty diet zaokrągla się do pełnych złotych w górę, ale nie więcej niż stawka określona w ust. 1. 

§ 2. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu. 

2. Polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu podpisuje jeden 
z Wiceprzewodniczących Rady. 

3. Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością 
powiatu następuje według maksymalnych stawek za 1 km przebiegu określonych na podstawie przepisów 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

§ 3. Diety radnych wypłacane będą do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Zarządowi Powiatu. 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 139 oraz z 2003 r. 
Nr 33, poz. 278. 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr II/13/2006 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 
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UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych.

Ustawą o z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zmieniono art. 5 ustawy o samorządzie
powiatowym, który otrzymał brzmienie:

"5. 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).".

Ustawa ta wchodzi w życie 1 listopada 2021 r. ale z zastrzeżeniem art. 18 tejże ustawy, że 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.
Z tego wynika, że diety radnych muszą być naliczone wstecz od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Przyjęte procentowe kwoty diety dla poszczególnych radnych w stosunku do maksymalnej diety dla
radnych powiatu w powiatach liczących od 60.000 do 120.000 radnych, są wyższe około 30% w stosunku
do diet wcześniejszych.
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