
Uchwała Nr VI – 53 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie 
będącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, 
poz.1806) 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. Nr 
66, poz.800, z 2002 r. Nr 14, poz.138 oraz z 2003 r. Nr 33, poz.280)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się  stawki  za  jeden kilometr  przebiegu pojazdu samochodowego nie 
będącego własnością Gminy, w podróży służbowej radnego Gminy Baborów, na 
poziomie maksymalnych stawek ustalonych w § 5 ust 3 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej  na obszarze kraju (Dz.  U.  Nr  236,  poz.1990) oraz maksymalnych 
stawek  ustalonych  w  §  8  ust  4  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  w sprawie  wysokości  oraz  warunków 
ustalania  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w 
państwowej  lub  samorządowej  jednostce  sfery  budżetowej  z  tytułu  podróży 
służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1991).

§ 2

Traci moc uchwała nr XX-167/2000 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 
9  listopada 2000 r.  w sprawie określenia  stawek za  1 kilometr  przebiegu w 
podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością 
Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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