
UCHWAŁA NR IX/     40   /2015 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU 

 

 

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 

 

 

    Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust.2  

i § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada 

Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Czynności, o których mowa w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy, w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. – Pan Romuald 

Gawroński, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. – Pan Tomasz Szczepaniak. 

 

§ 2. 1. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. może 

wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym 

niebędącym własnością Gminy. 

 

2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, radnemu przysługuje 

zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu 

określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego  

ds. transportu wydanym na podstawie art.34 a ust.2 ustawy z dnia 06 września 

2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1414, z późn. zm.).  

 

§ 3. Traci moc uchwała NR XI/72/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  

13 września 2007 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

gminy. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

Opracowała: 

Wiesława Wójcik 

 

 



 

UZASADNIENIE  

UCHWAŁA NR IX/   40  /2015 

RADY  MIEJSKIEJ BOKRU WLKP. 

Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU 

 

 

w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy 

 

W świetle zapisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) radnemu 

przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez 

Radę.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia  

31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) 

określił sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście 

poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie 

dokonywania rozliczeń.  

Zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Rada Gminy 

zobowiązana jest do wskazania Wiceprzewodniczącego Rady, który określać 

będzie termin i miejsce wykonywania podróży służbowej przez 

Przewodniczącego Rady. Natomiast § 5 ust. 3 tego rozporządzenia obliguje 

Radę Gminy do określenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

używanego do celów służbowych.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcia niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione.  

 

 


