UCHWAŁA NR CIII/955/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 stycznia 1998 r.
w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących,
zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz członków Rad Dzielnic.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz.
U. 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/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Członkowie Zarządów oraz członkowie Rad Dzielnic otrzymują dietę za udział
w pracach:
1/ na sesjach Rady,
2/ Zarządów i komisji Dzielnic,
3/ zespołów problemowych do których desygnowani zostali uchwałą Rady Dzielnicy.
§ 2.
1. Członkowie Rady oraz Zarządu Dzielnicy otrzymują za udział w pracach
określonych w § 1, zryczałtowaną miesięczną dietę ustaloną proporcjonalnie do
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
2. Wysokość diety oblicza się według następującego wzoru:
Di = {Ws x [ Os/Ns ] + Wk x [ Ok/Nk] + W x {Od/Nd} + F } x Sk
gdzie dla członków Rad Dzielnic bez członków Zarządów Dzielnic:
Sk - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
A
- krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
Ws
- współczynnik dotyczący Sesji : Ws=0,04 A,
Wk - współczynnik dotyczący posiedzeń Komisji, zależny od liczby komisji,
których radny jest członkiem,
Wk - dla członka Rady należącego do jednej komisji; Wk=0,02A,
Wk - dla członka Rady należącego do dwóch i więcej komisji; Wk = 0,04 A,
Os
- liczba obecności członka Rady na sesjach
w danym miesiącu obliczeniowym,
Ns
- liczba wszystkich sprawdzeń obecności na sesjach
w danym miesiącu obliczeniowym,
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- liczba obecności członka Rady na posiedzeniach wszystkich komisji,
których jest członkiem w danym miesiącu obliczeniowym,
- liczba wszystkich posiedzeń komisji, do których członek Rady jest
powołany w danym miesiącu obliczeniowym,
- współczynnik dotyczący wykonywanych przez członków Rad Dzielnic
zadań określonych w rozdziale 2 Statutu Dzielnic; W = 1,1 A,
- liczba protokołowanych spotkań i posiedzeń zespołów problemowych,
do których był desygnowany, a w których uczestniczył członek Rady,
- liczba wszystkich indywidualnych uczestnictw w protokołowanych
spotkaniach i posiedzeniach zespołów problemowych, do których
byli desygnowani członkowie Rady Nd =∑ Od,
- stały współczynnik dodatku funkcyjnego
- dla Przewodniczącego Komisji F=0,04 A

Dla członków Zarządów Dzielnic :
F
- stały współczynnik dodatku funkcyjnego
- dla Przewodniczącego Zarządu F= A,
- dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu F=0,5 A
- dla członka Zarządu F=0,25 A.
3. Dla członka Rady Dzielnicy W x Od/Nd w danym miesiącu obliczeniowym nie może
być większe od 0, 05 A.
4. Krotność przeciętnego wynagrodzenia A ustalana jest corocznie uchwałą budżetową.
Na rok 1998 przyjmuje się współczynnik A=1,2.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr LXXIII/725/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 marca
1997 r. w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla Przewodniczących Zarządów
Dzielnic.
§ 4.
Prezydent Miasta Krakowa ogłosi tekst uchwały w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 1998 r.
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