
UCHWAŁA NR V/33/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach, wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach 

Komisji

Na podstawie art. 21 ust. 4 w związku z art. 38c ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym. (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/243/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie ustalenia 
zasad zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym do udziału w jej pracach, 
wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Komisji  §1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwrot wydatków, o których mowa w ust.1 następować będzie według zasad dotyczących zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych powiatu, przy czym rozliczenie kosztów dojazdu samochodem własnym 
następować będzie według stawek określonych Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży radnego Rady.”.

§ 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 XXXIX/243/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 17 maja 2002 roku ustalone zostały zasady
zwrotu wydatków poniesionych przez członków Komisji w czasie udziału w jej pracach.

Uchwała ta w zakresie wysokości stawek zwrotu kosztów używania samochodu do celów służbowych przez
członków komisji odsyłała do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXII/114/2000 z 18 października 2000 r.
w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu i wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
udzielającego polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu. zmiana uchwały nr
XXII/114/2000 spowodowała konieczność wprowadzenia zmiany w uchwale ustalającej zasady zwrotu
wydatków członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zaproponowana zmian spowoduje utrzymanie
jednakowej stawki zwrotu kosztów używania samochodu do celów służbowych przez radnych i członków Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
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