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UCHWAŁA NR 183/XXV/20
RADY POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania
polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920) oraz § 2 i § 5 ust. 3 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. z 2000 r., N r 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 używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego - Grażynę
Olszewską lub W iceprzewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego - Romana Srebnickiego
do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Powiatu
Otwockiego określając w nim termin, miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 12/11/18 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 6 grudnia 2018 r.w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania
polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 920), na zasadach ustalonych przez radę powiatu,radnemu
przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
Zgodnie z § 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. z 2000 r., Nr 66, poz. 799, z późn. zm.):
„1. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia
podróży służbowej określa przewodniczący rady powiatu w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Czynności, o której mowa w ust. 1, w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje
wiceprzewodniczący wskazany przez radę.”
Mając na uwadze właściwe funkcjonowanie Rady Powiatu w Otwocku
w przedmiotowym zakresie podjęcie uchwały jest uzasadnione.

