
UCHWAŁA NR XXIX/262/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 25 lutego 2013 roku 
w sprawie diet dla radnych Gminy i Miasta Odolanów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży 

służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 
zmianami), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/235/13 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 25 lutego 2013 roku w sprawie diet dla 
radnych Gminy i Miasta Odolanów, a także w sprawie zwrotu radnym kosztów podróży służbowych wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:  "§ 4.1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

2.  Zwrot kosztów podróży służbowych następuje na zasadach 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 ze zm.).

3. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy 
używanego przez radnego w podróży służbowej dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - na kwotę 0,5214 zł;

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - na kwotę 0,8358 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Radnemu przysługuje
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych, a do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie ich wysokości
i zasad, na podstawie których będą one wypłacane.

Zwrot kosztów podróży służbowej regulowany jest przepisami rozporządzenia z dnia 31 lipca 2000 r.
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych gminy. Delegacja wynikająca z tego rozporządzenia zobowiązuje Radę do
określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy
wykorzystywanego przez Radnego do podróży służbowej, uwarunkowanej zgodą Przewodniczącego Rady.
Mając więc na względzie uprawnienie Rady wynikające z przytoczonych przepisów zasadnym staje się podjęcie
niniejszej uchwały.
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