
 

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 21 maja 2013 r. 

w sprawie określenia zwrotu kosztów podróży służbowej Radnych Powiatu 

Nowodworskiego oraz wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego 

do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim.  

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 i § 5 pkt 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 

powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn.  zm.) i w związku z § 2 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 niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z 

późn. zm.) uchwala się: 

 

§ 1. 

Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu pojazdem samochodowym niebędącym 

własnością Powiatu Nowodworskiego, w ramach podróży służbowej mającej bezpośredni 

związek z wykonywaniem mandatu, przyjmując za 1 km przebiegu stawki: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,40 zł,  

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,55 zł.  

 

§ 2. 

W stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, termin, 

miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży 

służbowej określa w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 

Stanisław Bobrowicz.  

 

 

 



 

§ 3. 

Traci moc: 

1)  uchwała Nr VI/30/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 

2011 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego 

niebędącego własnością powiatu, 

2) uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 

marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

        Zbigniew Ptak  

            (.............) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 Radni Powiatu Nowodworskiego za zgodą Przewodniczącego Rady mogą odbywać 

podróże służbowe, używając pojazdów samochodowych niebędących własnością powiatu. 

W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg. stawek za jeden 

kilometr przebiegu. Stawki te określa Rada Powiatu. Natomiast, termin, miejsce 

wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 

Przewodniczącemu Rady Powiatu określa w poleceniu wyjazdu służbowego 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.  

 Proponuje się podniesienie stawek: 

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 - 0,40 zł, 

(poprzednia stawka to 0,35 zł)  

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 - 0,55 zł. 

(poprzednia stawka to 0,50 zł). 

Przedstawiona uchwała reguluje łącznie: określenie podniesionej stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu niebędącego własnością powiatu i  wskazanie Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu właściwego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego 

Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Obecnie funkcjonują dwie 

oddzielne uchwały rady powiatu w tych zakresach.  

Uchwała reguluje stan faktyczny i prawny.  


