
Uchwah Nr gg/XvllU20l2
Rady Gm|ny w Rońrrlcnlcy

z dnle t9 3tycznh 20l2r. r.

w lpnwle upoważnlenla wlcepaowodnlcących Rady Gmlny oraż rctalenla wysokoścl stawgk
z' lkm p.Żoblegu poJ.zdów.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samożądzie gminnym (tekstjedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 t. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, Wa 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nll16, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,9o2. 1441 i Nl175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, Wz.'128i Nr 181, poz. 1337i 22007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.
1218i 22008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r, Nr 52, poz. 420 i Nr't57, poz.1241iz
2010 r. Nr 28' poz' 142 i 146' Nr 40' poz. 230' i Nr 106, poz. 675) w ałiązku z s 2 ust. 2 i s 5 ust3
rozponządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w spftMie
sposobu ugtalania należności z tytulu a^lrotu kosaÓw podrÓży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr
66' poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280) uchwala się, co następuje:

9 l.UPoważnia się wiceprzewodnlczącego Rady Gminy - stanislawa Pawlikowskiego, do ułystawiania
polecenia wyjazdu służbowego dla pŻewodniczącego Rady Gminy.

s z.Ustala się st]awki arvrotu kosłów płzejazdu radnego pojazdem samochodolvym nie będącym
ldasnością Gminy, w ramach podrÓży służbowej mającej bezpoś'edni związek z wykonwaniem
mandaiJ, za 'l km pżebiegu w wysokoŚci gtawek określonychjako maksymalne w rozporządzeniu
ministra lnfrastuktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunkół/ ustalania oraz sposobu
dokonywania a^,rotu kosztów użnvania do celów słUżbowych samochodów osobowych, motocykli i

motorow€rÓw nie będących własnością pracodawcy (Dz . v. z 2002r' Nr 27 Poz. 271 z pużn. zm.r.

9 3.Uchwała wchodziwżycie z dniem podięcia z mocą obowiązuiącą od o9.o1.2012r..

fuw;c3c!EĄDY
Slanblaw Puwlikowshl


