
 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. 

Na podstawie przepisów art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 201; Nr 89, poz. 401) oraz § 9 ust. 

3 i § 15 ust. 1 Statutu Miasta Szczecina (załącznik do Uchwały Nr XV/134/91 Rady Miejskiej 

w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami )  

Rada Miejska w Szczecinie  

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Radnym oraz członkom komisji Rady Miejskiej nie będącym radnymi przysługuje w 

okresie sprawowania mandatu dieta.  

2. Dieta nie przysługuje radnym, z którymi stosunek pracy został nawiązany w związku z 

wyborem do Zarządu Miasta Szczecina.  

§ 2 

Dieta składa się z dwóch składników: 

1. ryczałtu miesięcznego przysługującego radnym - w razie zbiegu uprawnień z tytułu 

pełnienia kilku funkcji przysługuje ryczałt najwyższy.  

2. ekwiwalentu za udział w sesji, posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej Rady, zespołu 

kontrolującego Komisji Rewizyjnej lub Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej 

(powołanego na podstawie § 3 ust. 2 zał. Nr 1 do uchwały Nr V/36/94 Rady Miejskiej 

w Szczecinie z dn. 17 października 1994 r.) przysługującego członkom tych ciał 

kolegialnych z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  

§ 3 

1. Podstawę obliczenia diety, zwaną dalej “podstawą”, stanowi: 0,75 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw województwa 

szczecińskiego podawanego przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Szczecinie.  

2. Podstawa jest aktualizowana w każdym pierwszym miesiącu kwartału 

kalendarzowego w oparciu o wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, za 

drugi miesiąc kwartału poprzedzającego  

3. Dietę wypłaca się w terminie do 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  

§ 4 

1. Wysokość ryczałtu miesięcznego za pełnienie jednej z funkcji wynosi:  

1. radnego - członka komisji stałej lub doraźnej - 1,0 podstawy;  



2. wiceprzewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady, lub Miejskiej Komisji 

Wyborczej - 1,2 podstawy;  

3. przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej Rady, lub Miejskiej Komisji 

Wyborczej - 1,5 podstawy;  

4. wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 3,0 podstawy;  

5. przewodniczącego Rady Miejskiej - 4,0 podstawy.  

2. Ryczałt przysługuje za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.  

3. Za nieprzybycie na posiedzenie Rady Miejskiej potrąca się 1/3 ryczałtu należnego za 

dany miesiąc chyba, że nieobecność wynika z wykonywania obowiązków radnego na 

zlecenie Przewodniczącego Rady.  

  

§ 5 

1. Wysokość ekwiwalentu wynosi za każdorazowy udział w:  

1. posiedzeniu komisji stałej lub doraźnej Rady, zespołu kontrolującego Komisji 

Rewizyjnej  

lub Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej - 0,10 podstawy; 

2. sesji Rady Miejskiej - 0,15 podstawy.  

2. Przewodniczący komisji może postanowić o pozbawieniu ekwiwalentu członka 

komisji, który opuścił posiedzenie przed jego zakończeniem .  

3. Rada może postanowić o pozbawieniu radnych ekwiwalentu w przypadku przerwania 

obrad Rady z powodu braku quorum.  

§ 6 

Tracą moc uchwały Nr II z dnia 22 lipca 1994 r. i Nr XI z dnia 22 maja 1995 r. Rady 

Miejskiej w Szczecinie. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Zarządowi Miasta. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 

 


