
Uchwała nr 14 /III/10 
Rady Gminy w Przyłęku 

z dnia 30 grudnia 2010 roku 
 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy  
w Przyłęku 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), § 2 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. z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zmian.) 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. Nr 27, poz. 271 z późn. 

zmian.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Radnym Rady Gminy w Przyłęku w związku z wykonywaniem mandatu przysługuje 

zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości określonej w Rozporządzeniu 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. 

z 2000 r. Nr 66, poz. 800 z późn. zmian.). 

2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 

podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy poleceniu wyjazdu 

służbowego określa Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ewa Molenda. 

3. Określa się stawkę za 1 km przebiegu: 

1) pojazdu o pojemności skokowej silników do 900 cm³ - w wysokości   0,50 zł, 

2) pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm³ - w wysokości 0,80 zł do 

zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie 

będącym własnością Gminy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącej 

Ewie Molendzie i Wójtowi Gminy Przyłęk. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

        Wojciech Szmajda 


