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z dnia  19 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania diet i 
zwrotu kosztów  podróży służbowych przez radnych Rady Miasta Krosna 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz § 3 ust.2 
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 z późn. 
zm.) 

uchwala się, co następuje : 
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/683/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 

2009 r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży 
służbowych przez radnych Rady Miasta Krosna, zmienionej uchwałą 
Nr XXVIII/455/12 z dnia 12 maja 2012 r. „§ 6 otrzymuje brzmienie : 

1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na podstawie 
przedłożonej delegacji służbowej, na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale oraz wynikających z 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. 

2. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu za przejazd w podróży 
służbowej krajowej, odbywanej samochodem osobowym nie będącym 
własnością Gminy Miasto Krosno, w następującej wysokości : 
1) dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,33 zł, 
2) dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,48 zł. 

3. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu za przejazd w podróży 
służbowej zagranicznej, odbywanej samochodem osobowym nie będącym 
własnością Gminy Miasto Krosno, w następującej wysokości : 
1) dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,36 zł, 
2) dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,56 

zł.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta 
Krosna oraz Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania
diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych Rady Miasta

Krosna.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej
z dnia 11 lutego 2021 r. koszty przejazdu samochodem prywatnym wykorzysty-wanym do
celów służbowych Radnych Miasta Krosna należy rozliczać zgodnie z § 5
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy .

W związku z powyższym dokonuje się zmiany uchwały w sprawie zasad
otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych Rady Miasta
Krosna.
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