
Uchwala Nr 106/XV/2000
Uchwała w sprawie ustalania zasad delegowania w podróż służbową oraz ustalania należności
przysługujących radnym z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza granicami.

Uchwala Nr 106/XV/2000
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie ustalania zasad delegowania w podróż służbową oraz ustalania należności
przysługujących radnym z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i poza granicami.

Na podstawie art 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,
póz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku, uchwala co następuje:

§1.

Radnym zwanymi dalej delegowanymi, przysługuje:
1)dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na terenie kraju, ustalana na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l czerwca 1998
roku w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom
z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz.U. Nr 69, póz. 454 z późn. zm.),
2)dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej poza granicami kraju, ustalana na zasadach
określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 roku
w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z
tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, póz. 568 z późn. zm.).

§2.

1.Uprawnionym do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego zwanego delegacją jest
przewodniczący Rady Powiatu zwany delegującym lub w przypadku jego nieobecności
upoważniony przez niego zastępca.
2.Uprawnienie o którym mowa w ust. l w stosunku do przewodniczącego Rady Powiatu
wykonuje jego zastępca.

§3.

Wystawienie polecenia podróży służbowej może nastąpić na podstawie:
1)zaproszenia wystawionego przez organizatora imprezy,
2)oferty do udziału w kursie, szkoleniu lub konferencji,
3)zaproszenia do udziału w spotkaniach, konferencjach, zjazdach organizowanych przez
stowarzyszenia, których Powiat Otwocki jest członkiem.

§4.

Przygotowanie podróży służbowej i związane z nią niezbędne czynności wykonuje Biuro Rady Powiatu, na
podstawie wystawionego polecenia wyjazdu (indywidualnego).

§5.

Delegujący wydaje zaświadczenie delegowanemu zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, póz. 578 z późn. zm.) celem
przedłożenia go pracodawcy delegowanego.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2000 r.


