
Id: QRJYG-MITEC-UETWD-ZGXXS-SGFMK. Podpisany Strona 1 z 1

Uchwała Nr IV-28/11
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 20 stycznia 2011 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 
poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz.420 i Nr 157, poz.1241oraz z 2010 Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) 
oraz § 5 ust 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 r wsprawie 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. 1. Określa się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością Gminy 

Baborów, wykorzystywanych do podróży służbowej radnego na terenie kraju oraz poza granicami 
kraju, w następującej wysokości: 

1)dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,30 zł 

b) o pojemności skokowej silnika pow. 900 cm3 – 0,50 zł 

2)dla motocykla – 0,14 zł 

3)dla motoroweru – 0,08 zł 

2. W przypadku gdy podczas podróży służbowej radnego odbywanej pojazdem niebędącym 
własnością Gminy Baborów zaistnieje konieczność skorzystania z płatnego parkingu, radnemu 
przysługuje zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków na podstawie biletu parkingowego lub 
innego dokumentu (rachunek, faktura) potwierdzającego poniesienie opłaty za parkowanie pojazdu. 
Dokumenty te należy dołączyć do rozliczenia kosztów podróży. 

§ 2. Traci moc 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 
niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej radnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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