Projekt złożony przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U.
z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują diety i 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 zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r.
Nr 66, poz. 800 ze zm.).
2. Radni delegowani w podróż służbową poza granice kraju otrzymują dietę i zwrot kosztów podróży
służbowej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
§ 2. Za przejazd pojazdem, nie będącym własnością Gminy Miejskiej Koło radnemu przysługuje zwrot
kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych jako maksymalne
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).
§ 3. 1. Termin i miejsce podróży służbowej określa przewodniczący rady w poleceniu wyjazdu
służbowego.
2. W stosunku do przewodniczącego rady czynności, o których mowa w ust. 1 określa najstarszy wiekiem
wiceprzewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności drugi wiceprzewodniczący rady.
§ 4. Traci moc uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kole właściwego do dokonywania czynności związanych
z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kole.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR ..................
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia................. 2020 r.
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych
na zasadach ustalonych przez radę.
Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek
z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady, poza miejscowością, w której
znajduje się siedziba rady. Zgodnie z treścią § 5 ust. 3 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 (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 ze zm.), które zostało wydane w
oparciu o treść art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „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 gminy na podstawie
przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy”.
Szczegółowe warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania
do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy aktualnie określa
wydane na podstawie art.
34a ust.
2 ustawy z dnia 6
września 2001
r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) rozporządzenie 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 niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm.). Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, aktualnie
maksymalne koszty używania samochodu osobowego do celów służbowych według stawek za 1 kilometr
wynoszą:
a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł.
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.
Zważywszy, że Rada Miejska w Kole nie posiada obowiązujęcej uchwały w sprawie zwrotu radnym
kosztów podróży służbowych podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione i konieczne.
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