
UCHWAŁA NR 208/2015 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 15 grudnia 2015r. 

 
w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz §2 ust.2 i §5 ust.3 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. Nr 66, poz.800; z 2002r. 
Nr 14 poz.138; z 2003r. Nr 33 poz.280) -   
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

 
§1. Czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania 

oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu, wymienionych w §2 ust.1 i 2 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. Nr 
66, poz.800 ze zm.) dokonuje radny Grzegorz Hundt – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Jastrowiu. 
 

§2. 1. W przypadku wyrażenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu 
zgody na używanie w podróży służbowej przez radnego samochodu, nie będącego własnością 
gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów według stawek za jeden kilometr przebiegu 
pojazdu, które wynoszą: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,45 zł; 
2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,77 zł. 

 
§3. Rozliczenie kosztów podróży przez radnego następuje w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia podróży służbowej. 
 

§4. Biuro Rady Miejskiej w Jastrowiu prowadzi rejestr wydanych radnym poleceń 
wyjazdu służbowego. 
 

§5. Traci moc uchwała Nr 166/2000 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 
października  2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                                 
w Jastrowiu. 
 

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 208/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie 
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 

 
Zgodnie z art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                

z 2015r. poz.1515) - na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługuje zwrot 
kosztów podróży służbowych. 

W myśl §2 ust.1 i 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 - termin i miejsce wykonywania zadania oraz 
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady 
gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. W stosunku do przewodniczącego rady czynności te 
dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.  

W świetle §5 ust.3 wskazanego wyżej 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 dokonania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy. 

Przedkładany projekt uchwały realizuje omówione wyżej delegacje do wydania 
stosownego przepisu. 
 

Mając powyższe na względzie zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. 
 


