
Uchwała Nr XXXIV/225/16 
Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 01 grudnia 2016 roku 
 
 

w sprawie  ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 
Koniecpol 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami)  

 
Rada Miejska w Koniecpolu 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów podróży zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 ze zm. ) 

2. Radnemu nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Miejskiej 
i Komisji Rady Miejskiej. 

3. Podróżą służbową radnego jest wykonanie przez niego zadania poza terenem gminy 
Koniecpol, a mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu. 

4. Termin i miejsce wykonania zadania określa Przewodniczący Rady Miejskiej 
w poleceniu wyjazdu służbowego. 

5. Czynności, o których mowa w ust. 4 w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej 
dokonuje Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

6. Rozliczenie kosztów podróży przez radnego musi być dokonywane w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia podróży. 

7. Pracownik ds. obsługi Rady Miejskiej prowadzi rejestr wydanych radnym poleceń 
wyjazdów służbowych. 

 
§ 2 

Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością 
Gminy wyraża się na pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 3 
W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie 
będącym własnością Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy i pozostałym radnym 
przysługuje zwrot kosztów podróży według stawek za jeden kilometr określonych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/225/16 
  Rady Miejskiej w Koniecpolu  

 z dnia 01 grudnia 2016 r. 
 

  .....................................................  
             ( imię i nazwisko ) 
 ......................................................  
   (Funkcja w Radzie Miejskiej) 
 ......................................................  
         ( miejsce zamieszkania ) 
 
 
 
 
 

1. Pan 
 ……………………………………….. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 
 

 
 
 
 Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej na podstawie 

polecenia wyjazdu służbowego nr …… z dnia ………… do miejscowości…………………… 

pojazdem samochodowym stanowiącym moją własność. 

 

 ………………………………. 
 podpis 
 

 
 
 
Dane pojazdu 

marka i nr rejestracyjny ………………….. 

pojemność ………………………… 

 
  
 …………………….. 
               Przewodniczący Rady 


