
 
- Projekt - 

Uchwała Nr XX/      /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 29 maja 2008 roku 
 
 
w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 

uprawnionego do określenia w poleceniu wyjazdu słuŜbowego terminu  
i miejsca wykonywania przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem 
mandatu, a takŜe miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróŜy 
słuŜbowej oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku 
wyraŜenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 
na przejazd w podróŜy słuŜbowej pojazdem samochodowym nie będącym 
własnością Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r.                   
w sprawie sposobu ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych 
radnych powiatu (Dz. U. 66 poz. 799 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Termin i miejsce wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem 

mandatu oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej w stosunku  
do Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego określa, w poleceniu wyjazdu 
słuŜbowego Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wodzisławskiego – Pani Krystyna 
Szymiczek. 

2. W przypadku braku moŜliwości wykonania czynności określonych w ust. 1  
przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Wodzisławskiego – Panią Krystynę Szymiczek, 
termin i miejsce wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem 
mandatu oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej w stosunku  
do Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego określa, w poleceniu wyjazdu 
słuŜbowego Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wodzisławskiego – Pani Edyta Cogiel. 

 
§ 2 

 
W przypadku wyraŜenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego zgody  
na przejazd w podróŜy słuŜbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu 
Wodzisławskiego, radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek  
za jeden kilometr przebiegu w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów uŜywania do celów słuŜbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy. 
 

 



 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XX/      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 maja 2008 roku 

 
w sprawie: wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 

uprawnionego do określenia w poleceniu wyjazdu słuŜbowego terminu  
i miejsca wykonywania przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
Wodzisławskiego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem 
mandatu, a takŜe miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróŜy 
słuŜbowej oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w przypadku 
wyraŜenia zgody przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego 
na przejazd w podróŜy słuŜbowej pojazdem samochodowym nie będącym 
własnością Powiatu Wodzisławskiego. 

 

Zasady ustalania naleŜności z tytułu zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowych radnych 

powiatu uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

zgodnie z delegacją zawartą w art. 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym. Stosownie do treści § 1 obowiązującego w przedmiotowej sprawie aktu 

prawnego podróŜą słuŜbową jest wykonywanie przez radnego, określonego przez 

przewodniczącego rady powiatu w poleceniu wyjazdu słuŜbowego, zadania mającego 

bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu. Z tytułu podróŜy słuŜbowej przysługują 

radnemu diety oraz zwrot kosztów podróŜy. Stosownie do treści § 2 ust. 2 rozporządzenia, 

organ stanowiący wskazuje wiceprzewodniczącego rady uprawnionego do określenia terminu 

i miejsca wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu 

oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróŜy słuŜbowej w stosunku  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego. Zagadnienie to jest uregulowane  

w § 1 projektu uchwały. Ponadto, zgodnie z treścią § 5 ust. 3 rozporządzenia, rada powinna 

określić wysokość stawek za jeden kilometr przebiegu w sytuacji wyraŜenia  

przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego zgody na przejazd w podróŜy 

słuŜbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Powiatu Wodzisławskiego. 

Zaproponowane w § 2 projektu uchwały rozwiązanie zawiera odwołanie do powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w związku z czym zmiana obowiązujących stawek  

nie będzie kaŜdorazowo powodować konieczności zmiany uchwały rady.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały  

w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym projektem. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 


