
UCHwAŁA Nr IU10l2010

Rady Gminy Gózd

z dnia 01 grudnia 2010r

w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne i określenia stawki
zaieden kilometr przebiegu pojazdu w iazdach lokalnych

i podróżach służbotvych na obszarze kraju

Na podstawie ań. 18 ust 2 pkt'15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst

jednolityDz.lJz200lrNr142poz. l59lzenl) oraz $ 2 i $3ust. 1i ust.2pkt. 1rozporządzenia
trłinistri Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania

zwrotu kosztów używania do celów sfużbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów

niebędących własnościąpracodawcy (Dz. U. z2002 r Nr 27 poz.Z7l zpóźn. an.) i $ 5 ust. 3 Rozporądzenia
Ministra Pracy i PolĘki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania

naleŹności przysługujących pracownikom zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery

budżetowej z q/fufu podrózy służbowej na obszarze kaju @z. U. z2002r. Nr 236, poz. 1990)

Rada Gminy w GoŻdzie uchwala co następuje:

s1
Pruyznaje się Wójtowi Gminy Gózd _ mgr Adamowi Jabłońskiemu limit 300 km
miesięcznie na u:łwanie własnego samochodu osobowego do celów słuŻbowych w jazdach

lokalnych i ustala się stawkę przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych według maksymalnej

stawki określonej w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uĄwania do celów słuzbowych samochodów

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

$2
Ustala się stawkę przebiegu pojazdu w podróży słu:Żbowej na obszatze kraju według

maksymalnych stawek określonych w RozporzTłlzęni|J Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysfugujących pracownikom

zatrudnionym w pństwowej lub samorządowej jednostce sfery budzetowej zĘilłu podróĄ
słuŻbowej na obszarze kraju.

s3
określony w $ 1 limit kilometrów przyznaje się od dnia 01 grudnia 2010r

nac7as trwania kadencji Wójta.

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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