UCHWAŁA  NR XX/164/08
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym.

	Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 25 ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) 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 2000r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1.  Zwrot kosztów podróży radnym, odbywanych na podstawie delegacji wystawionej
          przez przewodniczącego Rady odbywać się będzie według zasad określonych w
          rozporządzeniu 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 ze zm.).

       2.  Właściwym do określania przewodniczącemu rady terminu i miejsca wykonywania
           zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest
           wiceprzewodniczący rady.

Określa się stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością
Gminy Miasta Lipno użytego przez radnego w podróży służbowej w wysokości 50% stawek wskazanych w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

§2.  Wykonanie uchwały  zleca się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Maria Turska


