
Uchwała Nr  VI/033/07 
Rady  Miejskiej  w  Drezdenku 
z dnia 22 marca 2007 roku  

 
w sprawie: należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy 
Drezdenko 
 
Na podstawie art.25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 i 2 , § 5 ust.3 i § 8 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. Nr 66, 
poz. 800, z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej                   z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, 
poz.1991, z późn. zm.) 
 

uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Radni Rady Miejskiej w Drezdenku delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów 
podróży zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800, z późn. zm.). 
 
§ 2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 
służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku w poleceniu wyjazdu 
służbowego, a dla  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku czynności tej dokonuje 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
 
§ 3. W przypadku wyrażenia radnemu zgody przez Przewodniczącego Rady Miejskiej                       
w Drezdenku na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością 
gminy, radnym Rady Miejskiej w Drezdenku przysługuje zwrot kosztów podróży według 
następujących stawek za jeden kilometr przebiegu:  
1) dla samochodu osobowego: 
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,30 zł, 
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,40 zł, 
2) dla motocykla – 0,14 zł, 
3) dla motoroweru – 0,08 zł. 
 
§ 4.1. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością gminy dla 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku wyraża Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej                
w Drezdenku wskazany w § 2 uchwały . 
2. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem nie będącym własnością gminy wyraża się 
radnemu  w trybie § 2 niniejszej uchwały na pisemny wniosek radnego według wzoru 
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 5.1. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady 
Miejskiej w Drezdenku poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza  granicami kraju (Dz. 
U. Nr 236, poz.1991, z późn. zm.). 
2. Do podróży służbowych radnych poza granicami kraju pojazdem nie będącym własnością 
gminy mają zastosowanie odpowiednio zapisy § 2, 3 i 4 uchwały.  
 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/346/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2005 
roku.   
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko oraz 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku. 
            
§ 8. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.         Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Drezdenku 
/-/ Jerzy Skrzypczyński 
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Załącznik 
do Uchwały VI/033/07 

Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 22 marca 2007 roku  

 
 

W Z Ó R 
 
_________________________________________ 
           (imię i nazwisko)  
 
_________________________________________ 
 (funkcja w Radzie Miejskiej w Drezdenku) 
 

                             1. Pan 
                                              _________________________________________ 

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                    w Drezdenku 
                              2. Pan 

                                              _________________________________________ 
                                           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
                                                    w Drezdenku 
 

               Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej  do miejscowości 
_____________________ (państwo) ______________ w celu 
______________________________________  
 
pojazdem samochodowym   nie będącym  własnością gminy Drezdenko. 
 
Dane pojazdu : 
Marka i numer rejestracyjny _________________________________________ 
Pojemność ___________________ 
 
                                                                           ___________________________ 
                                                                                               (podpis  radnego) 
Wyrażam zgodę: 
 
 

_________________________________________ 
(data i podpis  Przewodniczącego Rady 

Miejskiej 
lub Wiceprzewodniczącego Rady) 

       
 
Polecenie wyjazdu służbowego nr _______ z dnia _______________ 


