
Pszów 28.10.2022r.

ZARZĄDZENIE nr 10/2022/2023
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PSZOWIE

z dnia 29 października 2022r.

w sprawie: w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego
niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Szkoły Podstawowej

nr 4 w Pszowie, do celów służbowych w jazdach poza granicę Miasta Gminy Pszów.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.
zm.) oraz § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2013 r., poz 167) oraz § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. 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),

Zarządzam co następuje:

§1

1. Ustalam stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu w jazdach lokalnych, o których mowa

w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27,

poz.271 ze zm.) zwane dalej rozporządzeniem w wysokości ustalonej w § 2 tego

rozporządzenia.

2. Ustalam stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu w jazdach pracowników Szkoły

Podstawowej nr 4 w Pszowie, poza granice Miasta Gminy Pszów, w wysokości

dla samochodu osobowego:

1) o pojemności skokowej silnika do 900cm3 – 0,50 zł

2)  o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm3 – 0,80 zł

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 wymagany jest wniosek pracownika i zgoda

pracodawcy w formie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji).

§ 2.

1. Wykonanie powierzam sekretarzowi szkoły

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrekcji szkoły.

§3.

1. Traci moc Zarządzenia nr 17/2011/2012 Dyrektora Gimnazjum w Pszowie
z dnia 23 lutego 2012r.w sprawie zmiany stawki z jeden kilometr przebiegu samochodu
osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracowników Szkoły
Podstawowej nr 4 w Pszowie, do celów służbowych w jazdach poza granicę Miasta Gminy
Pszów

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2022r.


