UCHWAŁA Nr V/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r., poz. 994 z późn. zm.1) w związku z rozporządzeniem 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. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn.zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Radnym Rady Miejskiej w Karczewie przysługuje zwrot kosztów poniesionych
z tytułu podróży służbowych mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu na
warunkach określonych w Rozporządzeniu 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. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
§ 2. W przypadku przejazdów w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie
będącym własnością Gminy – radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek
ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.3).
§ 3. 1. Termin i miejsce podróży służbowej radnemu określa Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaczewie w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej czynności, o których mowa w
ust. 1 określa najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
drugi Wiceprzewodniczący Rady.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w
Karczewie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2376; z 2007 r., Nr 201, poz. 1462; z 2011
r., Nr 61, poz. 308.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na
zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
podróży służbowych. Z uwagi na podróże służbowe mające bezpośredni związek z
wykonywaniem mandatu radnego, istnieje konieczność określenia zasad na jakich radnym
będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.
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