
Uchwała Nr XII/72/2011 
Rady Gminy w  Nowym Korczynie 

z dnia 18 lipca 2011r. 
 
 
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy 
w Nowym Korczynie  
  

Na podstawie  art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania 
należności Z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 
800)  Rada Gminy w  Nowym Korczynie uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem samochodowym 

niebędącym własnością Gminy, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni związek 
z wykonywaniem mandatu, za 1 km przebiegu w wysokości stawek określonych jako 
maksymalne w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu wydanym na podstawie 
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn:. Dz. U. 
z 2007. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.). 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowym 
Korczynie.  
  



Uzasadnienie 
 

do uchwały  w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego 
Rady Gminy w Nowym Korczynie  

 
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę 
gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.  

Zgodnie z §2 i  §5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 2000r.w  sprawie ustalenia 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych rady gminy termin i miejsce 
wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 
określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.  

Na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd 
w podróży służbowej samochodem niebędącym własnością gminy, w  takim przypadku 
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za 1 km przebiegu zgodnie 
ze stawkami podanymi w rozporządzeniu ministra właściwego ds. transportu.  


