
Uchwała Nr III / 11 / 2006 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 28 grudnia 2006r. 
 

W sprawie: ustalenia   zasad   zwrotu   kosztów   podróży służbowych  dla   radnych Powiatu 

 Szydłowieckiego.  
 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 1 i § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.  w sprawie sposobu 
ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu                    
(Dz. U. Nr 66 poz. 799 z późn. zm.),  Rada Powiatu uchwala, co następuje:  
 

§ 1

Czynności związane z podróżami Przewodniczącego Rady Powiatu, a w szczególności co do 
określenia terminu i miejsca wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej dokonuje Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Stąpor, 
zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych powiatu. 

§ 2

Pozostałym członkom Rady Powiatu w Szydłowcu czynności związane z podróżami 
służbowymi wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu zgodnie                            
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku 
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych powiatu. 

§ 3

W przypadku wyrażenia zgody na odbycie przez radnego Powiatu Szydłowieckiego podróży
służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu Szydłowieckiego, 
radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu 
obowiązujących na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271). 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/191/2005 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 września 2005r.                  
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu 
Szydłowieckiego. 
 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. 
 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący  
 Rady Powiatu w Szydłowcu 

 
mgr Marek Sokołowski 


