
Uchwała Nr XXVIII/715/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 25 września 2000 r.

w sprawie diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał.

Na podstawie przepisów art. 25 ust.4,5,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz.74, Nr 58, 
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 
775, z 1998 r. Nr 155, poz 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz. 552), § 19 ust. 3 Statutu Miasta Szczecina 
(uchwała Nr XXVIII/360/96 Rady Miejskiej Szczecina z dnia 2 grudnia 1996 r. – Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1996 r., Nr 22, poz. 159, 
uchwała Nr XLVI/569/98 z dnia 27 kwietnia 1998 r. – Dz.Urz. Woj. Szczecińskiego z 1998 r., Nr 12, poz. 78), § 3 pkt. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 710), § 
2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z 
tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800) 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Radnym w czasie sprawowania mandatu oraz członkom komisji Rady Miasta nie 
będącym radnymi przysługuje dieta miesięczna, wypłacana w terminie do dnia 5-go 
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli dzień ten jest ustawowo wolny od 
pracy, termin wypłaty diety upływa w najbliższym dniu roboczym.

2. Dieta nie przysługuje radnym, z którymi został nawiązany stosunek pracy w Urzędzie 
Miasta w związku z wyborem do Zarządu Miasta.

§ 2

1. Dieta składa się z dwóch składników:
1. ryczałtu miesięcznego przysługującego radnym i
2. ekwiwalentu przysługującego, z wyjątkiem Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczących Rady, członkom za udział w posiedzeniu komisji 
stałej lub doraźnej Rady, zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej, 
Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej, z zastrzeżeniem o którym mowa w § 
6.

2. W razie łącznego wystąpienia uprawnień do ryczałtu z tytułu pełnienia kilku funkcji w Radzie przysługuje ryczałt najwyższy.

§ 3
Podstawę naliczenia diety stanowi półtorakrotność 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. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r., Nr 19, poz. 239) zwana w treści uchwały podstawą.

§ 4

1. Wysokość ryczałtu miesięcznego wynosi dla:

1) przewodniczącego Rady - 1,00 podstawy.
2) wiceprzewodniczącego Rady - 0,98 podstawy
3) przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady, 
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej - 0,56 podstawy
4) wiceprzewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady, 
wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej - 0,54 podstawy
5) radnego - 0,52 podstawy

2. Ryczałt przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, 
proporcjonalnie do czasu pełnienia funkcji.



§ 5

1. Wysokość ekwiwalentu wynosi za każdorazowy udział w posiedzeniu ciał 
kolegialnych, o których mowa w §2 ust.1 p.2 - 0,05 podstawy

2. Przewodniczący komisji może postanowić o pozbawieniu ekwiwalentu za udział w 
posiedzeniu uprawnioną osobę, która opuściła posiedzenie przed jego zakończeniem.

§ 6
Dieta, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz § 7 i § 8 uchwały, w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej:

1. 1,00 podstawy - dla przewodniczącego Rady Miasta,
2. 0,98 podstawy - dla wiceprzewodniczącego Rady Miasta,
3. 0,96 podstawy - dla przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady Miasta, 

przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
4. 0,94 podstawy - dla wiceprzewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady Miasta, 

wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
5. 0,92 podstawy - dla radnego,
6. 0,40 podstawy - dla członka komisji nie będącego radnym.

§ 7
§ 2 ust. 5 Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej (załącznik do uchwały Nr XII/422/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 1999 
r. w sprawie ustanowienia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej) otrzymuje brzmienie: “Za każdorazowy udział w 
posiedzeniu komisji członkom komisji przysługuje dieta w wysokości ekwiwalentu ustalonego dla radnego za udział w posiedzeniu komisji. 
Łączna kwota przysługująca z tego tytułu nie może przekroczyć w miesiącu 0,4 podstawy.”

§ 8
§ 4 uchwały Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do 
sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego (zmienionej uchwałami: Nr XII/132/95 z dnia 5 czerwca 1995 r., Nr III/14/98 z 
dnia 21 grudnia 1998r.) otrzymuje brzmienie: “Członkom komisji za udział w każdym jej posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości 
ekwiwalentu ustalonego dla radnego za udział w posiedzeniu komisji. Łączna kwota przysługująca z tego tytułu nie może przekroczyć w 
miesiącu 0,4 podstawy.”

§ 9

1. Radnemu delegowanemu przez Przewodniczącego Rady 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, 
któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje zastępujący go Wiceprzewodniczący 
Rady.

§ 10
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/340/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 23 września 1996 r. w 
sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady (zmieniona uchwałami: Nr XXX/387/97 z dnia 13 stycznia 1997r., Nr VII/336/99 z 
dnia 30 marca 1999 r., Nr XVIII/567/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. 

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2000 r.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


