
Zarz4dzetrie r ltl IAQ
Burrnistrza Miasta Jedrzejowa

z dni¿ l0lutego 2009roku

\)r sprawie ustalenia wysokoíci stawki za I krn w celu rozlilczaii^ kosztów u¿}Tania
samochodów prywatnych dla celów sluibowych

Zgodnie z {5 ust 3 Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecmej z dnia 19 gmdnia
2002 roku w sprawie wysokoéci oraz wa¡unków ustalania nale2noÉci przysluguj4cych
pracownikowi zalrudnionemu !v paistwowej lub sarnorz4dowej jednostce sfery budzetowej
z qtulu podrórry sluzbowej na obszarze kaju (Dz. U. z 2002r. N¡ 236, poz. 1990 z póLn. zm.)
oraz 12 Rozporz4dzenia Ministra I¡frastn¡ktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokon)-wania zürotu kosztów uzywa¡ia do celów slu2bouych
samochodów osobowych, motocykli i motorcwerów niebQdQcych wlasnoúci4 pracodawcy
(Dz. U.z2002r. Nr 2'7, po2.271zpóLr. zm.) zaxzqdzam, co rastQpuje:
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1. Ustalam nast€pujqce stawki za 1 km przebiegu, w przlpadku przejazdu w podróZy
sluzbowej samochodem osobowym nie bEd4cym wlasnoici4 Gminy Jgdrzejów:

- 0,5214 - dla sarnochodu o pojemnoÉci skokowej silnika do 900 cm3

- 0-8158 - dla samochodu o pojemrosci skokor,rej silnika powyTej q00 cmi

2. Stawki ustalone zgoézie z nst. 1 bQda stosowane w wypadku odbywania podróiry
sluzbowej przez pracownika samochodem osobowym nie stanowi4cym wlasno5ci
Gmhy Jgdrzejów na jego wniosek zatwierdzony pzez Bümist¡za w poleceniu
wyjazdu slu2bo*ego.

3. Do zwrotu kosztów uz¡rwania pojazdów do celów sluzbowych wlplacanych w fomie
rniesigcznego ryczaltu na podstawie umowy cywilnoprawnej zawaflej z p¡acownikiem
o u2ywanie pojazdu do celów sluzbowych w jazdach lokalnych ustalam nastQpujqce
stawki za 1 km:

- 0,5214 dla samochodu o pojemnoici skokowej silnika do 900 cm3

- 0.8158 dla samochodu o pojemno;ci "kokowej silnila poul2ej q00 cm3

s2
Pzedlozone przy rozliczeniu podrózy sluzbowej udokumentowanie kosztów dojazdów
érodkami komunikacji miejscowej (w postaci biletów) taktuje sig jako wniosek
pracorurika o pokrycie pzedmiotowych kosztów.
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Zarzqdzenie .ochodzi w zycie z dniem podpisania z moc4 obowiqzuj 4cq od 01 .0 I .2009r.
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