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UCHWAŁA NR 6/II/10
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków Komisji w pracach 
organów gminy. 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Radni Rady Miejskiej za udział w pracach organów Gminy otrzymują diety w formie ryczałtu 
miesięcznego płatne z dołu. 

§ 2. 1. Wysokość diety w zależności od pełnionej funkcji w Radzie wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 1.295,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 
dwieście dziewięćdziesiąt pięć); 

2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 600,00 zł (słownie złotych: sześćset); 

3) dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w wysokości 600,00 zł (słownie złotych: sześćset); 

4) dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset). 

2. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet uprawniony otrzymuje jedną dietę 
o najwyższej wartości z przysługujących mu tytułów. 

3. Dieta przysługująca radnemu za dany miesiąc podlega zmniejszeniu o 25% za każdą nieobecność 
w tym miesiącu na sesji Rady Miejskiej bądź posiedzeniu komisji stałej tej Rady z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dieta przysługuje radnemu za dany miesiąc, jeżeli nieobecność radnego jest spowodowana 
wykonywaniem innych obowiązków radnego na podstawie upoważnienia przewodniczącego stałej 
komisji lub przewodniczącego Rady. 

§ 3. W przypadku niemożliwości pełnienia mandatu radnego przez okres dłuższy niż jeden miesiąc 
nie wypłaca się zryczałtowanej diety miesięcznej. 

§ 4. 1. Radnemu, który uzyskał zgodę przewodniczącego Rady Miejskiej na przejazd w podróży 
słuzbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy, przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu, według stawek za jeden kilometr przebiegu tego pojazdu na zasadach i w wysokościach 
analogicznych jak określonych w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. 

2. Czynności związane z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego 
Rady wykonuje wiceprzewodniczący Rady. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr 93/XXIII/08 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 3 grudnia 2008 roku 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej, członków Komisji w pracach organów 
gminy. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald


