
Uchwała Nr VIII/58/2011 
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
 

w sprawie ustalenia zasad otrzymywania zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych  
radnych powiatu 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 teks jednolity z późn. zm. ) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  
w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych 
powiatu (Dz. U. Nr 66 poz. 799 z późn.) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co 
następuje:  

§ 1 
 

1. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000r. w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000r., Nr 66, póz. 799 z późn. zm.). 

2. W ramach podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju pojazdem samochodowym nie 
będącym własnością Powiatu, ustala się stawkę zwrotu kosztów przejazdu radnego, za 
1 km przebiegu w wysokości równej 100 % stawki określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości 
oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu  
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŜetowej z tytułu podróŜy 
słuŜbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990 z późn. zm.). 

§ 2 
 

Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŜy 
słuŜbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego określa  
w poleceniu wyjazdu słuŜbowego najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego, a w razie jego nieobecności drugi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Namysłowskiego.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 4 

Traci moc Uchwała nr VI/69/2003 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady  
Powiatu Namysłowskiego 

Roman Półrolniczak 


