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UCHWAŁA NR IV/……./15
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2015 r.
o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 591 z późn. zm.), § 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 z późn. zm.),
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Zmienia się przepis § 8 Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet
i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.), nadając mu nowe, następujące
brzmienie:
"§ 8. Wskazuje się Wiceprzewodniczących Rady Miasta Tychy: Barbarę Konieczną
i Kazimierza Chełmińskiego, jako osoby upoważnione do określenia warunków polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Tychy".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-08 7:00:31

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=223801

Uzasadnienie:
(Uchwała Nr IV/ ……. /14)
Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Tychy jako osób upoważnionych do określenia warunków polecenia wyjazdu służbowego dla
Przewodniczącego Rady Miasta Tychy

Opracował:

Numer nadany przez DUR:

.................................................................................................
(data i podpis pracownika)

DUR.0006. …………….. .2015

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

Projekt uchwały kieruję na Sesję RM

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:
................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

.................................................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
................................................................................................

Rozdzielnik:
1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
2. DUR.
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