
 
UCHWAŁA NR IX/65/2019

Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
Radnym Rady Miasta Brzeziny

Na podstawie  art.  25  ust.  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym
(t.j.  Dz.U.  z  2019  r. poz.  506) w  związku  z  rozporządzeniem  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2000r.  w  sprawie  sposobu  ustalania
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych gminy (Dz.U. z 2000 r.
Nr 66 poz. 800, Dz.U. z 2002r. Nr 14 poz. 138  oraz Dz.U. z 2003r. Nr 33 poz. 280) Rada
Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§1. 1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują diety i zwrot kosztów podróży
zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z zm.).
2.  Radni  delegowani  w podróż służbową poza granice  kraju otrzymują  diety i  zwrot
kosztów  podróży  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki
Społecznej  z  dnia  29  stycznia  2013r.  w  sprawie  należności  przysługujących
pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub  samorządowej  jednostce  sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167).

§2.  Za przejazd pojazdem, nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot
kosztów  przejazdu  według  stawek  za  jeden  kilometr  przebiegu,  określonych
jako  maksymalne  w  rozporządzeniu  ministra  właściwego  ds.  transportu  wydanym
na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.).

§3.  1.  Termin  i  miejsce  podróży  służbowej  określa  Przewodniczący  Rady  Miasta
w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta czynności, o których mowa w ust. l
określa Wiceprzewodniczący Rady.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/17/1994 Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 września 1994r.
w  sprawie  ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  służbowych  ponoszonych  przez
radnych Rady Miejskiej w Brzezinach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Brzeziny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Brzeziny oraz na BIP-ie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

         Grzegorz Maślanko




