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UCHWAŁA NR XLV I °>06|M<
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia ^Q.MW^..W\ v.
I

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/298/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 października 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego
i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 3e ust. 2 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. póz. 920; z 2021 r. póz. 1038 i póz. 1834) Rada Powiatu
Łowickiego

uchwala, co następuje:

§ l. W Załączniku Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/298/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
27 października 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego
i nadaniajej Statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., póz. 5453), § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. l. Radny może zostać delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych
wydarzeniach na terenie kraju.

2. Wniosek o delegowanie Radnego może zgłosić każdy członek Rady, wskazując pr2y
tym kandydata. Delegowanie następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata.

3. Zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem Radnego
w posiedzeniu Młodzieżowej Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje
on Młodzieżową Radę. Koszty przejazdu zwraca się na wniosek Radnego. W przypadku
niepełnoletniego Radnego, koszty zwraca się również jego rodzicowi lub opiekunowi
prawnemu, na wniosek Radnego.

4. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć dokument potwierdzający ich poniesienie,
a w szczególności rachunek, fakturę bądź bilet poświadczający poniesiony wydatek. Zwrot
kosztów następuje również na podstawie informacji o wysokości poniesionych kosztów
przejazdu samochodem.

5. Wniosek o zwrot kosztów składa się za pośrednictwem Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady, który potwierdza na wniosku udział Radnego w posiedzeniu albo
wydarzeniu, na którym reprezentował Radę, do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w tenninie
30 dni od dnia poniesienia kosztów. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Regulaminu
Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

6. W przypadku przejazdu samochodem zwrot kosztów przysługuje według maksymalnej
stawki za l kilometr przebiegu określonej w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz
sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

7. Zwrotu kosztów dokonuje się na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub
w gotówce, w terminie 30 dni od złożenia wniosku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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