Zarządzenie nr 14.2013
Burmistrza Drezdenka
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie: stawki za 1 km przebiegu pojazdu
Na podstawie:
art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
art. 7 pkt 1 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 i 4
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 167)
zarządzam co następuje:
§1
Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według
następujących stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,35 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,50 zł,
2) dla motocykla – 0,14 zł,
3) dla motoroweru – 0,08 zł.
§2
Stawki określone w § 1 mają zastosowanie wobec:
1) pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku,
2) kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zobowiązuję kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia
i stosowania przedmiotowych stawek do zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników
tych jednostek.
§3
Polecenie wyjazdu służbowego wydaje:
1) dla: dyrektora Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, dyrektora Muzeum Puszczy
Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku im. Franciszka Grasia, dyrektora Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy im. ks. prof. Józefa Tischnera w Drezdenku, dyrektora
Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, dyrektora Hali SportowoRehabilitacyjnej w Drezdenku, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drezdenku, Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku – Burmistrz
Drezdenka, a w przypadku jego nieobecności wyznaczona do tego osoba;
2) dla dyrektorów jednostek oświatowych – dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty; w przypadku jego nieobecności odpowiednio mają zastosowanie zapisy pkt
1.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom gminnych
jednostek organizacyjnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

