
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  SG.120.7.2013
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia  12 marca 2013 r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 

Na  podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z
2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342)
Burmistrz Zdzieszowic postanawia:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia  Nr SG.120.1.2013 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych
w Urzędzie Miejskim  w Zdzieszowicach z dnia 2 stycznia 2013 r.,  stanowiącym Instrukcję Obiegu
Dokumentów  § 4  otrzymuje  nowe brzmienie:
§ 4.
1.  Podstawą  wyjazdu służbowego stanowi prawidłowo wystawione polecenie wyjazdu.
O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego decyduje Burmistrz  lub inne osoby   upoważnione. 

2.  Polecenie wyjazdu służbowego winno zawierać :
 1)  imię i nazwisko  oraz stanowisko służbowe  udającego się w podróż służbową,
 2)  nazwę miejscowości i instytucji, do której pracownik jest kierowany,
 3)  cel podróży służbowej,
 4)  czas trwania delegacji,
 5)  dokładne określenie środka lokomocji,
 6)  podpisy i stanowisko osoby zlecającej wyjazd służbowy.

3.  Ewidencję wydanych poleceń służbowych prowadzi Referat Organizacyjny,  odrębną dla
każdego roku kalendarzowego.

4. Wyjazd służbowy winien być potwierdzony na delegacji przez jednostkę do której  pracownik,
radny,  sołtys,  przewodniczący  samorządu   jest  delegowany.  W  przypadku  braku  takiego
potwierdzenia,  wykonanie   zadania  potwierdza  bezpośredni  przełożony  bądź   Burmistrz,
Przewodniczący Rady Miejskiej, lub upoważnione osoby. Polecenie wyjazdu  służbowego powinno
zawierać informację o tym, czy zapewniono wyżywienie w podziale na śniadanie, obiad, kolację
oraz  nocleg.
Polecenie  służbowe  poza  granice  kraju  dodatkowo  powinno  zawierać  informację  o  godzinie
przekroczenia granicy .

5. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub
zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Również na wniosek
radnego,  przewodniczącego  samorządu,  sołtysa  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  może  wyrazić
zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością  gminy.
Z  pracownikami  korzystającymi  z  własnych   samochodów  do  celów  służbowych  pracodawca
każdorazowo zawiera   umowę,  którą   pracownik  Referatu  Organizacyjnego zobowiązany  jest
dostarczyć w terminie 3 dni od daty jej podpisania do Referatu Budżetowo-Finansowego.

6. Pracownicy, radni, sołtysi i przewodniczący samorządu korzystający z własnego samochodu  do
celów  służbowych  powinni   udokumentować  przebieg   pojazdu  w  prowadzonej  przez  siebie
ewidencji  przebiegu  pojazdu.  Po  zakończeniu  podróży   służbowej  ewidencja  ta   podlega
zatwierdzeniu  przez  zlecającego  wyjazd.  Wzór  ewidencji  przebiegu  pojazdu  reguluje  odrębne



zarządzenie.  
7.   Rachunek kosztów podróży wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  wyjazd tj:  rachunkami,
fakturami, biletami itp., ewidencją przebiegu pojazdu  delegowany przedkłada do rozliczenia nie
później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia  podróży służbowej. Rachunek kosztów podróży
podlega  zatwierdzeniu    przez  osoby merytorycznie  odpowiedzialne,  co  oznacza   stwierdzenie
wykonania  polecenia  oraz  należytego  zużycia  czasu  i  środków lokomocji.  Następnie  rachunek
podlega zatwierdzeniu pod względem formalno-rachunkowym  i do wypłaty przez upoważnione do
tego osoby.
W przypadku nieterminowego dostarczenia rachunku kosztów podróży  do rozliczenia, decyzję w
sprawie wypłaty podejmuje Burmistrz.

§ 2. 

Pozostałe  postanowienia  Zarządzenia  Nr  SG.120.1.2013  w  sprawie  ustalenia  przepisów
wewnętrznych w Urzędzie Miejskim  w Zdzieszowicach z dnia 2 stycznia 2013 r.  pozostają bez
zmian.

§ 3.  

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  kwietnia  2013  r.  i  podlega  ogłoszeniu  na  stronach
internetowych gminy Zdzieszowice

                                                                                             


