
UCHWAŁA NR LXV/540/23 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Andrespol 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych bezpośrednio związanych 
z wykonywaniem mandatu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800 z 2002 r. Nr. 14 poz. 138, z 2003 r. Nr. 
33 poz. 280). 

2. W przypadku, gdy na wniosek radnego, Przewodniczący Rady Gminy wyrazi zgodę na przejazd 
w podróży służbowej radnego pojazdem niebędącym własnością Gminy Andrespol, radnemu przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych 
w rozporządzeniu 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. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 z późn. zm.). 

3. Rozliczenie kosztów podróży przez radnego winno być dokonywane w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia podróży służbowej i przedłożenia delegacji wystawionej przez Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego rady. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. 

§ 3. Traci moc uchwała II/9/18 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Andrespol 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Andrespolu. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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