
UCHWAŁA NR IV/27/15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady 
Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Na podstawie art. 25 ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporzadzenia 
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.) Rada Miejska 
w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
wysokości i zasad przyznawania diet Radnym Rady Miejskiej w Grodkowie oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym, paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Warunkiem rozpoczęcia podróży służbowej radnego Rady Miejskiej jest posiadanie polecenia 
wyjazdu służbowego.

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 
służbowej, w stosunku do przewodniczącego Rady Miejskiej, określa w poleceniu wyjazdu służbowego 
starszy wiekiem, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

3. W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie bedącym 
własnością gminy, radnym Rady Miejskiej przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden 
kilometr przebiegu, określonych w rozporzśdzeniu 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 bedących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, 
poz. 271 ze zm.)

4. Należność z tytułu zwrotu kosztów podróży wypłaca się na konto bankowe wskazane przez radnego 
lub w kasie Urzędu Miejskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 9 stycznia 2015 r.

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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