
UCHWAŁA NR XIX/331/2020
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) 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. 
z 2000 r. Nr 66, poz. 800 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza w następującej kolejności:
Mirosław Gabrysiak, Kamila Majewska, Eskan Darwich do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego
dla Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza upoważnia się Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Kalisza w następującej kolejności: Mirosław Gabrysiak, Kamila Majewska, Eskan Darwich do wystawiania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Radnych Rady Miasta Kalisza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                                                         Rady Miasta Kalisza
                                                                                                                                                      /.../
                                                                                                                                          Tadeusz Skarżyński
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UZASADNIENIE

W związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i
zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady w poleceniu wyjazdu służbowego. 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. z 2000 r.
Nr 66, poz. 800 ze zm.) czynności, o których mowa powyżej w stosunku do przewodniczącego rady
dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński
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