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Uchwała Nr XLVI/318/13
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet dla 
radnych Rady Miejskiej Trzcianki

                  Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 w związku z ust. 10  ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

   § 1.  W uchwale Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 
2004 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej Trzcianki § 2 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Radnym Rady Miejskiej  Trzcianki przysługują diety i  zwrot kosztów 
podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2000  r.  w  sprawie  sposobu 
ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.).
 2. Ustala się koszt używania pojazdów niebędących własnością gminy do celów 
służbowych  przez  radnego  według  stawek  za  1  km  przebiegu  pojazdu 
w wysokości:

a) 0,4500 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 
900 cm3,

b) 0,7000 zł  – dla samochodu osobowego o pojemności  skokowej silnika 
powyżej 900 cm3,

c) 0,2302 zł – dla motocykli,
d) 0,1382 zł – dla motorowerów”.

    
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

  § 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.



U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany 
zasad ustalania diet  dla radnych  Rady Miejskiej Trzcianki.

                     Zgodnie z przepisem art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, 
radnym  gminy  przysługują  diety  oraz  zwrot  kosztów  podróży  na  zasadach 
ustalonych przez radę gminy. 
W  związku  z  trudną  sytuacją  finansową  gminy  zarządzeniem  nr  17/13 
Kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki  z  dnia  29 maja  2013 r.  w sprawie 
ustalenia  zasad  korzystania  do  celów  służbowych  z  pojazdów  niebędących 
własnością pracodawcy Burmistrz Trzcianki obniżył wysokość stawek za 1 km 
przebiegu samochodu osobowego, będącego własnością pracowników,  z kwoty 
0,5214  zł  do  0,4500  zł  dla  samochodu  osobowego  o  pojemności  skokowej 
silnika  do  900  cm3 oraz  z  kwoty  0,8358  zł  do  0,7000  zł  dla  samochodu 
osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.
Proponowane  zmniejszenie  stawek  dla  radnych  gminy  ma  na  celu  zarówno 
ujednolicenie stawek, jak i wypracowanie kolejnych oszczędności w budżecie 
gminy.


	                                                                                                                                 Projekt
	Uchwała Nr XLVI/318/13
	do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany zasad ustalania diet  dla radnych  Rady Miejskiej Trzcianki.

