
 

UCHWAŁA NR 541 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 

22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), § 3 pkt 2 lit. a i § 5 ust. 3 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 ze zm.) oraz § 2 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. 27, poz. 271 ze zm.) - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych - § 7 ust. 3 

otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem będącym własnością 

radnego przysługuje zwrot kosztów przejazdu za 1 kilometr, który będzie wypłacany 

według następujących stawek: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,40 zł, 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 

0,60 zł, 

3) dla motocykla i motoroweru wg maksymalnych stawek określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy.” 

§ 2.   

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 



 

§ 3.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 541 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 

roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych. 

Zgodnie z § 5 ust. 3 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) - na wniosek 

radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży 

służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim 

przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden 

kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów w sprawie 

warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy. Uchwała ustala stawkę zwrotu kosztów przejazdu za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu będącego własnością radnego, który został użyty do celów odbycia 

podróży służbowej. 

Prezydent Miasta Konina Zarządzeniem Nr 5/UM/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku 

określił zasady użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych w Urzędzie 

Miejskim w Koninie.  

W celu ujednolicenia stawek zwrotów kosztów przejazdu za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, który będzie przysługiwał radnym oraz pracownikom Urzędu Miejskiego 

w Koninie, zachodzi potrzeba określenia wysokości stawek przysługujących radnym. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 


	UCHWAŁA NR 541 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 541 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

