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UCHWAŁA NR III//14
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie zryczałtowanej diety i podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594,
poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i § 2 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. Nr 66, poz.800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280 ) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się zryczałtowaną dietę Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lipsku w wysokości …………. zł.
§ 2. Wypłata zryczałtowanej diety dokonywana będzie na koniec miesiąca w kasie urzędu lub przelewem na
wskazany rachunek bankowy.
§ 3. 1. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego określa wiceprzewodniczący.
2. W celu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością
gminy ustala się maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określone w rozporządzenia 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. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, z 2011 r. Nr 61, poz.
308).
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
zryczałtowanej diety i podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady
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