
 

UCHWAŁA  Nr III/16/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
radnych Gminy Borne Sulinowo. 
 
 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 2 ust. 2 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, z 2002r. Nr 14, poz. 138 oraz z 2003r. Nr 33, poz. 280) Rada Miejska  
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 grudnia 
2010r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy 
Borne Sulinowo w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej, termin i miejsce wykonywania 
zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa w poleceniu 
wyjazdu służbowego – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Palicki,  
a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Niepelt.”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.   
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z § 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 późn. zm.) czynności 
określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i 
zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do 
przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę. 

Proponuje się, aby powyższe czynności dokonywał Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Palicki, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta 
Niepelt. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

Rady Miejskiej 
 
 

Mariusz  Gorgol 
 
 

 
 
 
 
 
 


