
Uchwała nr I/4/2018 

Rady Gminy Szczytno 

z dnia 23 listopada 2018 roku 

 

 
w sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego dla radnych Gminy Szczytno oraz 

przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
 
 
Na podstawie art. 25  i art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Szczytno uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Przewodniczącemu Rady Gminy Szczytno ustala się dietę miesięczną na pokrycie 

kosztów pełnienia funkcji w wysokości 75% 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 zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 373, z późn. zm.). 

 
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Szczytno ustala się dietę miesięczną na pokrycie 
kosztów pełnienia funkcji w wysokości 55% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. 

 
3. Przewodniczącym komisji Rady Gminy Szczytno ustala się dietę miesięczną na pokrycie 
kosztów pełnienia funkcji w wysokości 45% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. 

 
4. Radnym Gminy Szczytno ustala się dietę miesięczną na pokrycie kosztów pełnienia 
funkcji w wysokości 40% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. 

 
5. Przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej ustala się dietę miesięczną na pokrycie 
kosztów pełnienia funkcji w wysokości 17% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

W przypadku łączenia funkcji wymienionych w § 1 ust. 1-5 przysługuje jedna dieta w wyższej 
wysokości. 

§ 3 
W przypadku nie uczestniczenia w posiedzeniach organów Rady Gminy Szczytno, za każdą 
nieobecność nieusprawiedliwioną radnemu potrąca się 5% kwoty diety miesięcznej. 

 
§ 4 

Tracą moc: uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 9 stycznia                          
2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu miesięcznego dla radnych Gminy Szczytno 
oraz przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. 


