Uchwała VI /38/ 2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 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. z
2000 r. Nr 66, poz. 800 z poźn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem nie
będącym własnością Gminy Miejskiej Mielec, w wysokości stanowiącej iloczyn
przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w ust. 2
2. Ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu w wysokości:
1) 0,5214 zł- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
2) 0,8358 zł- dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;
§ 2.
1. Radny ma prawo do zwrotu kosztów o których mowa w § 1 jeśli wystąpi z wnioskiem o
odbycie podróży i uzyska akceptację Przewodniczącego Rady. Wzór wniosku stanowi
załącznik do uchwały.
2. Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Zbigniewa Szypułę do czynności formalnych w
poleceniu wyjazdu służbowego dokonywanych w stosunku do Przewodniczącego Rady.
§ 3.
Do rozliczenia wyjazdu służbowego w przypadku używania samochodu osobowego, nie
będącego własnością Gminy Miejskiej Mielec stosuje się druk polecenia wyjazdu służbowego
dostępny w Biurze Rady.
§ 4.
Biuro Rady prowadzi rejestr wydanych radnym poleceń wyjazdów służbowych.

-2§ 5.
Koszty podróży służbowych radnych są finansowane ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie miasta Mielca.
§ 6.
Rozliczenie kosztów następuje w terminie 14 dni od zakończenia podróży.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr VI / 38/2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 17 lutego 2010 r.

Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mielcu

WNIOSEK
…………………………………..
(imię i nazwisko radnego)

………………………….……….
Proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej w dniu (dniach)
od ………………… do …….……………… do miejscowości ….…………………………..
w celu………………………………………….……......................……...………....…………
....................................................................................................................................................
na podstawie polecenia wyjazdu służbowego nr………………...... z dnia ……...……………
pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy
…………………………….…………....………………………...............................................
(nazwa i numer rejestracyjny pojazdu)

o pojemności silnika ……………………..…..…………………………

...................................................
podpis radnego

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody
Przewodniczący/Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Mielcu

