
RADA mïeiska
w Olsztynie UCHWAŁA NrXVHI/201/95 

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 28 grudna 1995r.

w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych oraz członków 
Komisji spoza Rady.

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn. zmianami) Rada Miejska w Olsztynie 
u c h w a 1 a, co następuje:

§1

1. Ustala się z zastrzeżeniem § 2, stałe zryczałtowane diety miesięczne (obowiązujące 
w 1995 r., w kolejnych latach zmieniane uchwałami Rady Miejskiej o procentowy 
roczny wskaźnik inflacji), w następującej wysokości :
1) dla radnych ( z wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej)
2) dla przewodniczących komisji stałych i członków 

Komisji Rewizyjnej
3) dla nieetatowych członków Zarządu Miasta,

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

4) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
2. W przypadku gdy temu samemu radnemu przysługują kwoty z różnych tytułów 

otrzymuje on dietę wyższą.
3. Ustala się diety dla członków komisji stałych i doraźnych spoza rady w wysokości 

100 zł za jedno posiedzenie komisji

-600 zł

- 1000 zł

- 1200 zł
- 2000 zł

\ §2
1. Wysokość wypłaconej zryczałtowanej diety miesięcznej uzależniona jest od 

współczynnika frekwencji w miesiącu rozliczeniowym wyliczonego przez Biuro Rady 
Miejskiej i potwierdzonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Współczynnik frekwencji (wyznaczony na podstawie list obecności na posiedzeniach 
komisji, Zarządu Miasta, sesjach Rady Miejskiej i dyżurach w obwodach wyborczych) 
jest to procent obecności radnych na posiedzeniach, w których mają oni obowiązek 
uczestniczyć z tytułu członkowstwa w komisji (łub Zarządzie Miasta) oraz na sesjach 
Rady Miejskiej i dyżurach w obwodach wyborczych).

3. W przypadku, gdy radny nie jest członkiem żadnej komisji Rady Miejskiej przysługuje 
mu dieta w wysokości 100 zł za uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej.

4. W przypadku kiedy w ciągu jednego dnia odbywa się więcej niż jedno posiedzenie
komisji, współczynnik frekwencji będzie naliczany w stosunku do uczestnictwa 
w posiedzeniu jednej komisji



§3

1. Koszty podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji w Radzie Miejskiej 
wypłacane będą w wysokości określonej przepisami dotyczącymi diet 
i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.

2. W przypadku korzystania z samochodu prywatnego stosuje się przepisy dotyczące 
używania samochodów osobowych do celów służbowych.

3. Delegacje wystawia i sprawdza pod względem merytorycznym Przewodniczący Rady 
Miejskiej, który decyduje o wyborze środka transportu.

§4

W przypadku wyjazdów zagranicznych radnemu przysługuje :
1) zwrot kosztów podróży, o ile nie pokrywa ich strona zapraszająca
2) wypłaty diety na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych poza 

granicami kraju, o ile strona zapraszająca nie zapewnia kosztów wyżywienia oraz 
noclegów.

V.

§5

Diety oraz zwrot kosztów podróży pokrywa się z budżetu miasta.

§6

Tracą moc : Uchwała Nr DI/22/90 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 lipca 1990 r. 
o ustaleniu diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym oraz członkom komisji zmieniona 
uchwałami Rady Miejskiej :
Nr XIX/63/92 z dnia 29 kwietnia 1992 r., Nr XXH7110/92 z dnia 2 września 1992 r., 
Nr XXVIII/30/93 z dnia 17 marca 1993 r. oraz Uchwała Rady Miejskiej Nr IH/23/90 
z dnia 13 lipca 1990 r. ustalająca ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Olsztynie ze zmianą wynikającą z Uchwałą Nr IV/33/90 z dnia 20 września 1990 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
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