UCHWAŁA NR XII/74/2015
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej
w Toszku oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Toszku do wystawiania
polecenia służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm.) oraz § 2 pkt
1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27 poz. 271 ze
zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
§ 2. 1. Sposób ustalania należności przysługujących radnym Gminy Toszek z tytułu podróży
służbowych radnych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy.
2. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek:
- 0,5214 zł za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do
900 cm³,
- 0,8358 zł za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika
powyżej 900 cm³.
§ 3. Przewodniczący Rady Miejskiej dokonuje oceny celowości poniesionych kosztów podróży
służbowych i zatwierdza delegacje pod względem merytorycznym.
§ 4. Upoważnia się Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Toszku
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku.

do wystawiania polecenia

§ 5. Traci moc uchwała Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego
jednostki pomocniczej Gminy Toszek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

Id: 908C5CEB-6DD8-4899-BE56-EE17E520A5DC. Podpisany

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek

Id: 908C5CEB-6DD8-4899-BE56-EE17E520A5DC. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm. ) upoważnia radę gminy do wskazania
wiceprzewodniczącego, który dokonuje czynności związanych z określeniem terminu i miejsca
wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w
poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, na wniosek radnego przewodniczący rady gminy
może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym
własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według
stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę na podstawie przepisów dotyczących
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wobec
powyższego radzie gminy przysługuje jedynie prawo do określenia wysokości stawek za jeden
kilometr przebiegu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 34a ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
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