
UCHWAŁA NR XXXIII/231/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Lubrza

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232; Dz. U. z 2018 r. poz.130) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowej radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz.800; z 2002 Nr 14 poz. 138,z 2003r. Nr 33 poz.280), Rada Gminy 
Lubrza uchwala, co  następuje:

§ 1. Radni delegowani w podróż służbowa otrzymują diety i 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 służbowej radnych gminy (Dz.U. 
Nr 66, poz.800; z 2002 Nr 14 poz. 138,z 2003r. Nr 33 poz.280).

§ 2. Radni delegowani w podróż służbową poza granice kraju otrzymują diety i zwrot kosztów podróży 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. 
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U. z 2013r. poz. 167).

§ 3. Za przejazd pojazdem, nie będącym własnością gminy, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych jako maksymalne w rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy ( Dz. U z 2002r. Nr 27 poz. 271 ze zm.), wydanym na podstawie art. 34 a ust. 2 Ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2017r. poz. 2200 ze zm.)

§ 4. 1.  Rozliczenie kosztów podróży krajowej lub zagranicznej przez radnego musi być dokonywane 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2. Do rozliczenia kosztów podróży radny załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne 
wydatki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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