
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 

maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca. 
Na podstawie ww. upoważnienia zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu 

(Dz. U. poz. 709). 
Wydanie nowego aktu wykonawczego ma na celu uwzględnienie postanowień 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). Zgodnie z brzmieniem art. 5 ww. ustawy, 
w art. 21 ust. 5 wprowadzono zmianę polegającą na zwiekszeniu wysokości wielokrotności 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) z 1,5-krotnosci na 2,4 
krotność tej kwoty. 

Z uwagi na fakt, że ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu 

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 
z dniem 1 listopada 2021 r zaproponowano, aby niniejsze rozporządzenie Rady Ministrów weszło 

w życie w tym samym terminie. 

W związku z powyższym, projektowane rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 

przysługujących radnemu powiatu. Z uwagi na to, że przepis upoważniający Radę Ministrów do 

wydania wspomnianego aktu wykonawczego nie został zmieniony, nie uległ zmianie zakres spraw 

przekazanych Radzie Ministrów do uregulowania oraz wytycznych dotyczących ich treści – 
projektowane rozporządzenie powiela zapisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia, utrzymując 

procentową korelację poziomu maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu 

w odniesieniu do wielkości gminy. W konsekwencji powyższego, w § 3 pkt 1-3 projektu 
rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak dotychczas, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety 

w wysokości do: 

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców, 

2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, 
3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. 

Maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa art. 21 ust. 5 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
Przedmiot projektowanych regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.   

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia.  
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).  

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały 
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii 

Europejskiej (Dz. U. poz. 759), projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 


