
UCHWAŁA NR V/32/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego udzielającego polecenia wyjazdu 
służbowego Przewodniczącej Rady Powiatu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.(Dz. U z 2013 r., poz. 
595 i poz.645; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 2 ust.2  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66 poz .799 ,Dz. U. z 2002 r. Nr 14 poz.139 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 
33 poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Stefaniaka do wystawiania polecenia 
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

W uchwale Nr XXII/114/2000 z 200 roku Rada powiatu rawskiego określiła zwrot kosztów używania przez
radnego, w celach służbowych, samochodu niebędącego własnością powiatu:

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3.

Uchwała zakładała waloryzację określonych stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. jednocześnie w uchwale tej upoważniono Pana
Wacława Jacka Adamczyka - ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia
wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. W obecnej chwili powyższa uchwała z 2000 roku stała się
nieaktualna wobec zmiany składu rady i osoby wiceprzewodniczącego. Dlatego też proponuje się wyznaczenie
osoby aktualnie piastującej funkcję wiceprzewodniczącego w niezależnej uchwale od uchwały określającej zasady
rozliczenia kosztów podróży służbowej radnego, które to regulacje wykazują dłuższą trwałość.

Wysokość stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego określone zostały w nawiązaniu do powszechnie
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 marca
2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr
27 poz. 271 ze zm., Dz.U. z 2004 r. Nr 237 poz. 2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308)
i wynoszą odpowiednio: 0,5214 zł za km dla silników o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł za km dla silników
o pojemności powyżej 900 cm3. Druga uchwała upoważnia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - Grzegorza
Stefaniaka do udzielenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady.
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