
UCHWAŁA NR XXXIII/965/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 z dnia 8 marca 1990 r. Ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021r. 
o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1834), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady: 

1) przyznawania diet radnym Rady Miasta Szczecin, 

2) zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Szczecin. 

§ 2. 1. Radnemu Rady Miasta Szczecin, zwanemu dalej „radnym”  przysługuje dieta miesięczna. 

2. Dieta miesięczna wypłacana jest z dołu, do 10-go dnia następnego miesiąca na wskazany przez 
radnego numer rachunku bankowego. 

3. Podstawą do ustalenia diety są listy obecności, podpisywane z początkiem obrad przez radnych 
biorących udział w sesji lub posiedzeniu komisji, potwierdzanych następnie podpisem przez 
odpowiednio Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin lub przewodniczącego danej komisji. 

4. Radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z całości lub części diety lub 
przeznaczeniu jej na inny, wskazany w oświadczeniu cel. 

§ 3. Podstawę ustalenia wysokości diety miesięcznej radnego stanowi maksymalna krotność kwoty 
bazowej, określona w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 4. 1. Maksymalna wysokość diety miesięcznej radnego – ze względu na pełnioną przez niego 
funkcję wynosi: 

1) 1,00 podstawy określonej w §3 – dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Miasta 
Szczecin, 

2) 0,98 podstawy określonej w §3 – dla radnego pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Szczecin, 

3) 0,96 podstawy określonej w §3 – dla radnego pełniącego funkcję przewodniczącego komisji Rady 
Miasta Szczecin, 

4) 0,94 podstawy określonej w §3 – dla radnego będącego członkiem dwóch i więcej komisji Rady 
Miasta Szczecin, 

5) 0,85 podstawy określonej w §3 – dla radnego będącego członkiem jednej komisji Rady Miasta 
Szczecin. 

2. Jeżeli radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w ust. 1, przy ustalaniu 
maksymalnej wysokości diety miesięcznej tego radnego bierze się pod uwagę tylko tę funkcję, 
do której przypisana jest najwyższa wartość maksymalnej wysokości diety miesięcznej określonej 
w ust. 1. 

3. Dieta przysługuje za  każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, 
proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji. Do wyliczeń przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni 
w danym miesiącu. 

§ 5. 1. Diety ulegają zmniejszeniu o 10% maksymalnej wysokości diety, określonej w §4, 
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji zwyczajnej lub uroczystej. 
Usprawiedliwienia dokonuje, w formie pisemnej, Przewodniczący Rady Miasta Szczecin. 
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2. Diety ulegają zmniejszeniu o 5% maksymalnej wysokości diety, określonej w §4, w przypadku 
nieobecności na posiedzeniu komisji stałej, komisji doraźnej, zespołu kontrolującego Komisji 
Rewizyjnej, których radny jest członkiem. 

3. Łączna suma zmniejszeń, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, nie może przekroczyć 40% 
maksymalnej wysokości diety określonej w §4. 

4. Zmniejszeń, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 2, nie stosuje się do ustalania diety radnych 
pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin w związku 
z wykonywaniem zadań w ramach pełnionych funkcji. 

5. Zmniejszenia, o których mowa w §5 ust. 2, nie następują w razie nieobecności spowodowanej 
podróżą służbową, zleconą przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin lub reprezentowaniem 
Rady Miasta Szczecin w miejscu lub okolicznościach innych niż podróż służbowa, za wiedzą 
Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin. 

§ 6. 1. Radnemu, delegowanemu przez Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do odbycia 
podróży służbowej, przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej przysługują Przewodniczącemu Rady Miasta 
Szczecin, któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Szczecin. 

§ 7. Traci moc  Uchwała Nr XLIV/1304/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 11 września 2018 r. 
w sprawie diet oraz  kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin, zmieniona uchwałami nr I/6/18 
Rady Miasta Szczecina z dnia 28 listopada 2018 r. i X/325/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 
10 września 2019 r. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 
2021 r. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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