
 

UCHWAŁA NR IV/29/2019
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Gaworzyce

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z § 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. z 2000 r., Nr 66, poz. 800, Dz. U. z 2002 r., 
Nr 14, poz.138; Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 280),  Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Radni delegowani w podróż służbową, mającą bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, 
poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Gminy Gaworzyce, otrzymują zwrot kosztów 
podróży zgodnie z przepisami 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.

§ 2. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 
służbowej określa w stosunku do Przewodniczącego Rady - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bożena 
Wojtczak.

§ 3. Ustala się zwrot kosztów używania w podróży służbowej prywatnego pojazdu za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu według stawki:

1) 0,45 zł/km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 ,

2) 0,73 zł/km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek
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UZASADNIENIE

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

2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży

służbowych na zasadach ustalonych przez radę gminy.

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, Dz. U. z 2002 r., Nr 14, poz.138; Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz.

280) szczegółowo określa zasady delegowania i sposób ustalania należności z tego tytułu,

uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z

wykonywaniem mandatu radnego oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, termin i miejsce wykonywania zadania oraz

miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w

poleceniu wyjazdu służbowego, natomiast § 2 ust. 2 wskazuje, iż czynności tych w stosunku do

przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 3 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 na podstawie przepisów

dotyczących warunków ustalania oraz sposobów dokonywania zwrotu kosztów używania do celów

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością

pracodawcy. W związku z powyższym proponuje się stawki w wysokości jak w Zarządzeniu Nr

21/2019 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za

korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
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