
UCHWAŁA NR XIV113/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego upoważnionego do dokonywania 
wobec Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego czynności określania w poleceniu wyjazdu służbowego 
terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r.  poz. 920 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 i 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 ze zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Do wykonywania czynności określonych w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych powiatu (Dz. U.z 2000 r. nr 66 poz. 799 ze zm.) tj. określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu 
i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do 
Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego, wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego p. 
Roberta Dumę. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

§ 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MSWiA 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 ze zmianami) stanowią 
się, że termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej 
w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący 
wskazany przez radę.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 

  

Zbigniew Łopusiewicz 
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