
P R O T O K Ó Ł  NR 2/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 26 lutego 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu Rawskiego. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan 

Ryszard Imioła.  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 26.01.2015 r. 

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 

służbowej Radnego Rady Powiatu Rawskiego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Rawskiego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej 

Rady Powiatu. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad 

zwrotu członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  

do udziału w jej pracach, wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach 

Komisji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Uchwały nr III/26/2006 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

Radnych Powiatu Rawskiego. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia pierwszego posiedzenia komisji w dniu 26.02.2015 r. o godzinie 14:00 

dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając 

wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania 

wiążących decyzji.  

 

Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 

nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty z jednym głosem wstrzymującym się. 

 

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu 

kosztów podróży służbowej Radnego Rady Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały budżetowej dokonał Pan Sławomir Stefaniak  

– Sekretarz Powiatu Rawskiego: 
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W uchwale Nr XXII/114/2000 z 200 roku Rada Powiatu Rawskiego określiła 

zwrot kosztów używania przez radnego, w celach służbowych, samochodu nie 

będącego własnością powiatu: 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. 

Uchwała zakładała waloryzację określonych stawek o wskaźnik wzrostu cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony 

kwartał. jednocześnie w uchwale tej upoważniono Pana Wacława Jacka Adamczyka  

- ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia 

wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. W obecnej chwili powyższa 

uchwała z 2000 roku stała się nieaktualna wobec zmiany składu rady i osoby 

wiceprzewodniczącego. Dlatego też proponuje się wyznaczenie osoby aktualnie 

piastującej funkcję wiceprzewodniczącego w niezależnej uchwale od uchwały 

określającej zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej radnego, które  

to regulacje wykazują dłuższą trwałość. 

Wysokość stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego określone 

zostały w nawiązaniu do powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa tj. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 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 ze zm., Dz. U. z 2004 r.  

Nr 237 poz. 2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308) i wynoszą 

odpowiednio: 0,5214 zł za km dla silników o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł za 

km dla silników o pojemności powyżej 900 cm3. Druga uchwała upoważnia 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Stefaniaka do udzielenia 

polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady.  

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego do wystawiania 

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącej Rady Powiatu. 

W uchwale Nr XXII/114/2000 z 200 roku Rada powiatu rawskiego określiła 

zwrot kosztów używania przez radnego, w celach służbowych, samochodu nie 

będącego własnością powiatu: 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 

- dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3. 

Uchwała zakładała waloryzację określonych stawek o wskaźnik wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. 

jednocześnie w uchwale tej upoważniono Pana Wacława Jacka Adamczyka  

- ówczesnego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do wystawiania polecenia 

wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. W obecnej chwili powyższa 

uchwała z 2000 roku stała się nieaktualna wobec zmiany składu rady i osoby 
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wiceprzewodniczącego. Dlatego też proponuje się wyznaczenie osoby aktualnie 

piastującej funkcję wiceprzewodniczącego w niezależnej uchwale od uchwały 

określającej zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej radnego, które  

to regulacje wykazują dłuższą trwałość. 

Wysokość stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego określone zostały  

w nawiązaniu do powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  

tj. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 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 ze zm., Dz. U. z 2004 r. Nr 237 poz. 

2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308) i wynoszą odpowiednio: 

0,5214 zł za km dla silników o pojemności do 900 cm3 i 0,8358 zł za km dla 

silników o pojemności powyżej 900 cm3. Druga uchwała upoważnia 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Grzegorza Stefaniaka do udzielenia 

polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącej Rady Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad.6  W tym punkcie Komisja Budżetu i Finansów wyraziła opinię w sprawie 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu 

członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz osobom powołanym  

do udziału w jej pracach, wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach 

Komisji. 

W uchwale Nr XXXIX/243/2002 Rady Powiatu Rawskiego z 17 maja 2002 

roku ustalone zostały zasady zwrotu wydatków poniesionych przez członków 

Komisji w czasie udziału w jej pracach. 

Uchwała ta w zakresie wysokości stawek zwrotu kosztów używania samochodu do 

celów służbowych przez członków komisji odsyłała do uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego nr XXII/114/2000 z 18 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek 

za jeden kilometr przebiegu i wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

udzielającego polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu. 

Zmiana uchwały nr XXII/114/2000 spowodowała konieczność wprowadzenia zmiany 

w uchwale ustalającej zasady zwrotu wydatków członkom Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku. Zaproponowana zmian spowoduje utrzymanie jednakowej stawki zwrotu 

kosztów używania samochodu do celów służbowych przez radnych i członków 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Komisja Budżetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Ad.7 Kolejny punkt obejmował opinię projektu  w sprawie zmiany uchwały  

nr III/26/2006 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla Radnych Powiatu Rawskiego. 
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 Zaproponowana zmiana uchwały dotyczy ustalenia wysokości diety dla 

wiceprzewodniczącego komisji stałej rady, który przewodniczy posiedzeniu komisji 

w razie nieobecności jej przewodniczącego. Proponuje się by w tym przypadku 

wiceprzewodniczący komisji otrzymywał dietę w wysokości należnej 

przewodniczącemu tj. 15%kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Zmiana 

ta uzupełni lukę w zakresie ustalonych diet dla radnych powiatu, które zostały 

przyjęte uchwałą Rady Powiatu Nr III/26/2006 z 29 grudnia 2006 roku. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad. 8 W sprawach różnych żadnych głosów nie było. 

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 

Imioła o godz. 14
30 

dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


