
UCHWAŁA NR XV/77/2020
RADY GMINY GRABOWIEC

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Gminy Grabowiec

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) w zw. z §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 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Radnemu delegowanemu do wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem 
mandatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Gminy przysługuje zwrot kosztów podróży 
na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz przepisach rozporządzenia wydanego przez ministra 
właściwego do spraw administracji w sprawie ustalania z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 
gminy.

§ 2. 1. Termin i miejsce podróży służbowej, jak również zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem 
samochodowym niebędącym własnością gminy, określa Przewodniczący Rady Gminy Grabowiec w poleceniu 
wyjazdu służbowego.

2. W stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Grabowiec czynności, o których mowa w ust. 1 określa 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Grabowiec.

3. Polecenie wyjazdu służbowego stanowi podstawę ubiegania się o zwrot kosztów podróży.

§ 3. 1. Za przejazd pojazdem, niebędącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowej ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu w wysokości:

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,26 zł,

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,35 zł.

2. Rozliczenie kosztów podróży radny składa w ciągu 7 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia 
diet i zwrotu kosztów podróży służbowej radnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec.

§ 6. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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