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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 lutego 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y
s∏u˝bowych radnych gminy

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie
sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów
podró˝y s∏u˝bowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66,
poz. 800 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 138) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek radnego przewodniczàcy rady gmi-
ny mo˝e wyraziç zgod´ na przejazd w podró˝y
s∏u˝bowej pojazdem samochodowym nieb´dà-

cym w∏asnoÊcià gminy. W takim przypadku
radnemu przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu
wed∏ug stawek za jeden kilometr przebiegu,
okreÊlonych przez rad´ gminy na podstawie
przepisów dotyczàcych warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
u˝ywania do celów s∏u˝bowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów nieb´-
dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Do sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwro-
tu kosztów podró˝y s∏u˝bowej radnych poza
granicami kraju stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy dotyczàce wysokoÊci oraz warunków usta-
lania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowniko-
wi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzà-
dowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


