
Uchwała Nr V / 30 / 2007 
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania 
czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady 
oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu 
samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego na 
przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002 r Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 
1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004r, Nr 102, poz. 
1055), § 2 i § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu 
(Dz. U. Nr 66, poz.799 z 2002 r., Nr 14, poz. 139 z 2003 r„ Nr 33 poz. 278) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku 
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, 
z 2004r. Nr 237, poz. 2376) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Termin i miejsce wykonywania zadania mającego bezpośredni związek 
z wykonywaniem mandatu radnego oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego określa 
w poleceniu wyjazdu służbowego Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Łowickiego Pan Krzysztof Janicki.

§ 2. Zwrot kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym 
własnością powiatu wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej 
określa się w wysokości stawek ustalonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością 
pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004r. Nr 237, poz. 2376).



§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 marca 2003 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do 
wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi 
Przewodniczącego Rady oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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