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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.1)) oraz § 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.2)), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Radnym Rady Miasta Białystok delegowanym poza Miasto Białystok w celu wykonywania zadania 
mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu radnego przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowych. 

2. Czynności związane z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady 
Miasta dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

3. Sposób ustalania należności przysługujących radnym Rady Miasta Białystok z tytułu podróży służbowych 
określa rozporządzenie 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.). 

4. W przypadku podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Miasta 
Białystok radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu 
wskazanych w § 2 pkt 1 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. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.3)). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, 

poz. 1079 i poz. 1561. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 14  poz.138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 280. 
3) Zmiana wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz.2376, z 2007 r. Nr 201, 

poz. 1462 oraz z 2011 r. Nr 61, poz. 308. 
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UZASADNIENIE 

W świetle zapisu art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. radny może otrzymać 

zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę Gminy. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy określił sposób ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu 

poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń. 

Zgodnie z §5 ust. 3 tego rozporządzenia "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”. Wysokość tych stawek określa Rozporządzenie 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. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcia niniejszej uchwały jest zasadne. 
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