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wÓrrł GMINY BARTNICzKA
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek za l kilometr przebiegu pojazdu niebędącego

własnością pracodawcy używanąo do celów służbowych przezpracowników Urzędu

Gminy w Bartnicz|<a oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bańniczka.

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustarły 2 dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym

(Dz. U. z2017 t. poz. |875 zpóź. zm.l), art,7 plł.3 i art, 41 ustawy i dnia 21 listopada 2008 r'
o pracowllikach samorządolvych (Dz' U. z Ż016 T', paz. 9a2, z póż zm.Ż), art. 34 a ust. l ustawy

z drua 6 września Ża01 r. o transporcie drogowym (Dz. TJ' zŻ0I7 r. poz. 22aa zpóź. zm.3), s 3

ust. 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnta29 sĘcznla2013 r. w sprawie

nalezności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządorvej
jednostce sfery budżetowej ztytllłu podrózy słuzbowej (Dz. U. z2013 r' poz. 167) oraz $ 2

RozporządzęniaMinistra Infrastruktury z dnia 25 marca2002 t. w sprawie warunków ustalania

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów uzywania do celów słuzbowych samochodów

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawc y (Dz. l). z ŻOO2 r.,

Nr 27, poz.27I) zarządzam. co następuje:

$1. Ustalam stawkę za l kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnoŚcią pracodawcy

uzywanego do celów słuzbowych ptzez pracowników Urzędu Gminy Bartniczka afaz
kięrowników jednostek organizacyjnych Gminy Bartniczka do odbycia podrózy słuzbowej w

wysokości maksymalnych stawek okreŚlonych w $ 2Rłzporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 25 marca Ża02 t. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotń

kosztów używania do celów słuzbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów

niebędących własnością pracodawcy (Dz. lJ. z20a2 r.' Nr 27,poz.27l).

$2. Zarządeenie wchodzi z dniem podjęcia.

' Zmtany tekstu jednolitego wymienionęj ustawy zostały ogłoszone w Dz.
130.

' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostĄ ogłoszone w Dz'
' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.
poz. l2 i poz. 138.

U. z 20L1 r. poz. 2Ż32 oraz z2a78 t. poz.

U. zŻa17 r. poz. 60 i paz' 1930.
U. Dz" U. zŻ016 r. poz. l935 arazz20l8r


