
UCHWAŁA NR XXIII/134/20 
RADY GMINY W GIDLACH 

z dnia 24 marca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz § 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; z 2002 r. Nr 14, poz. 138 oraz 
z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Radni delegowani w podróż służbową otrzymują zwrot kosztów podróży według stawek określonych 
rozporządzeniem 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. Nr 66, 
poz. 800 z późn. zm.).  

§ 2. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej określają w pisemnym poleceniu wyjazdu 
służbowego: 

1) dla przewodniczącego  - wiceprzewodniczący Rady Gminy w Gidlach; 

2) dla radnych - przewodniczący Rady Gminy w Gidlach. 

§ 3. W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym 
własnością Gminy Gidle przez przewodniczącego Rady Gminy w Gidlach i radnych, przysługuje im zwrot 
kosztów podróży w wysokości maksymalnych stawek za jeden kilometr określonych rozporządzeniem 
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 
nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). 

§ 4. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy 
wyraża się w trybie § 2 niniejszej uchwały na pisemnym wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach 

 
 

Leszek Kucharski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/134/20 

Rady Gminy w Gidlach 

z dnia 24 marca 2020 r. 

........................................................... 

 (Imię i nazwisko) 

........................................................... 

  (funkcja) 

........................................................... 

 (miejsce zamieszkania) 

 Pan/Pani 
 
1) ............................................................................. 

(Przewodniczący Rady Gminy w  Gidlach) 
 

  
2) ............................................................................ 

(Wiceprzewodniczący Rady Gminy w  Gidlach) 
 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej na podstawie polecenia wyjazdu 
służbowego nr ............................ z dnia ...................................................... do miejscowości 
...................................................... pojazdem samochodowym stanowiącym moją własność. 

Dane pojazdu: 

marka i nr rejestracyjny............................................................. 

pojemność................................................................................. 

        ........................................................... 

         (podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę 

................................................................... 

 (podpis delegującego)
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