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Uchwala Nr
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia
ii' sprawie ustalenia wysokosci slawek za jeden kilometr przebiegu pojazdow samochodowych
niebedcicych wfasnofciq powiatu, utywcmych w podrozach shizbawych przez mdnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajizie
powiatowym (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 595), § 5 ust. 3 rozporz^dzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Adrninistracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania naleznosci
z tytuhi zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799,
z pozn. zm.) oraz § 2 rozporza_dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do
celow sluzbowych samochodow osobowych, motocykli i motorowerow nieb^d^cych
wlasnosciej, pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z pozn. zm.) Rada Powiatu w Slawnie
uchwala, co nast^puje
§ 1.

Dla celow rozliczenia podrozy sluzbowej radnego, odbytej samochodem osobowym
nieb^da^cym wlasnosci^. powiatu, ustala si^ stawki za jeden kilometr przebiegu
w wysokosci:
1) 0,5214 zJ dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika ponizej 900 cm3,

2) 0,8358 zl dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika powyzej 900cm3.

§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodnicza^cemu Rady Powiatu w Slawnie.

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z §5 ust 3 rozporzajizenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2000 w sprawie sposobu ustalania naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy
shizbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799, z 2002 r. Nr 14, poz. 139, z 2003r. Nr
33, poz. 278,) Rada Powiatu okresla stawki za jeden kilometr.
Zwrot kosztow przejazdu za jeden kilometr nie moze przekraczac stawek okreslonych w
Rozporza_dzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow ustalenia oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztow uzytkowania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow
uzywania do celow shizbowych samochodow osobowych, motocykli i motorowerow
nieb^dapych wlasnoscia^ pracodawcy.
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