
 
UCHWAŁA NR 66/IX/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
 

w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej radnego Rady 
Powiatu oraz wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do 
wystawiania polecenia wyjazdu słuŜbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu 

 
 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 pkt 
3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.           
w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271          
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego pojazdem 

samochodowym niebędącym własnością Powiatu Otwockiego, w ramach podróŜy 
słuŜbowej mającej bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, przyjmując za 1 km 
przebiegu stawki określone jako maksymalne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów uŜywania           do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących  własnością pracodawcy (Dz. U.  Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) 

 
§ 2. W stosunku do Przewodniczącego Rady, termin, miejsce wykonywania 

zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej określa w 
poleceniu wyjazdu  słuŜbowego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Szaciłło. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 106/XV/2000 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                 

27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalania zasad delegowania w podróŜ słuŜbową oraz 
ustalania naleŜności przysługujących radnym z tytułu podróŜy słuŜbowych na obszarze 
kraju i poza granicami. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), na zasadach 
ustalonych przez radę powiatu, radnemu przysługuje  zwrot kosztów podróŜy  słuŜbowych.  

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił, w rozporządzeniu z dnia       
31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy  
słuŜbowych radnych powiatu  (Dz. U.  Nr 66, poz. 799  z późn.  zm.),  sposób ustalania 
naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych,  uwzględniając 
celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem 
mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.  

Zgodnie z § 2 i § 5 pkt 3 powołanego wyŜej rozporządzenia, termin i miejsce 
wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej 
określa przewodniczący rady  powiatu w poleceniu wyjazdu  słuŜbowego. Czynności, o 
której mowa, w stosunku do przewodniczącego rady, dokonuje wiceprzewodniczący 
wskazany przez radę. 

 Na wniosek radnego, przewodniczący rady powiatu moŜe wyrazić zgodę na 
przejazd w podróŜy słuŜbowej pojazdem samochodowym niebędącym  własnością 
powiatu. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według 
stawek za  jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę powiatu na podstawie 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów  uŜywania do celów 
słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271         z późn. zm.)  

Treść § 2 powołanego wyŜej rozporządzenia określa koszty uŜywania pojazdów         
do celów słuŜbowych, które pokrywa pracodawca, według stawek za 1 kilometr przebiegu  
pojazdu, które nie mogą być wyŜsze niŜ: 

1) dla samochodu osobowego: 
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, 
b) o pojemności skokowej silnika powyŜej 900 cm3 - 0,8358 zł. 

Wobec powyŜszego zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały w celu 
wykonania kompetencji Rady Powiatu we wskazanym zakresie. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Jacek Czarnowski 

 
 
 


