
Zarządzenie Nr SG .120.10.2013 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu w podróży służbowej z 
pojazdów niebedących własnością pracodawcy.

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
200lr. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz.l203,Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 
2006r, Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 
1218 z 2008r. Nr 180, p o z .l l l l ,  Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675 z 20lir. Nr 21, poz.113, Nr 117, 
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.l281z 2012r.poz.567 z 2013r. poz. 153) 
oraz art. 41 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr 
223,poz.l458 zmiany:z 2009r.Nrl57, poz. 1241 z 2010r.Nr 229, poz. 1494 z 20lir. Nr 134, poz.777 i 
Nr 201, poz. 1183) w związku z §3 ust.l i 3 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.poz.167) zarządzam , co następuje :

§1-

W zarządzeniu Nr SG. 120.6.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 marca 2013r. w sprawie 
ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu w podróży służbowej z pojazdów 
niebedących własnością pracodawcy zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.120.10.2013 
Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2013r.

Umowa N r .............................. /2013r.

o używanie pojazdu samochodowego stanowiącego własność/współwłasność pracownika do 
celów służbowych.

Zawarta w d n iu ..................................... w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pomiędzy:

Panem/nią ................................................................................... właścicielem/współwłaścicielem
samochodu osobowego m ark i...................................  nr rejestracyjny..............................................
o pojemności silnika.............cm 3 zwanym dalej „Właścicielem”
a
Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach reprezentowanym przez Burmistrza Zdzieszowic -  Pana 
Dietera Przewdzinga -  zwanym dalej „Pracodawcą” o następującej treści:

§ 1.
Na podstawie § 3 ust.l i 3 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.poz.167) Pracodawca 
wyraża zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem właściciela na trasie opisanej w § 2.

§ 2 .
Pojazd opisany w niniejszej umowie może być użyty do jazdy na trasie:

w dniach

§ 3 .
Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdu 

będącego w posiadaniu Właściciela, wg stawki za 1 km przebiegu ustalonej zarządzeniem Nr 
Or.S.0152/44/07 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2007r.

§4.
Na właścicielu ciąży obowiązek ubezpieczenia pojazdu od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

spowodowane w ruchu drogowym. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez Właściciela w czasie używania pojazdu do celów określonych w niniejszej 
umowie, jak również za uszkodzenia pojazdu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§5.
Umowa została zawarta na jednorazowy przejazd na trasie opisanej w § 2 umowy i wygasa po 

zrealizowaniu przejazdu.
§ 6 .

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7 .
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden egzemplarz 

otrzymuje właściciel a 2 egzemplarze Pracodawca (Referat Organizacyjny i Referat Finansowo- 
Budżetowy)

(Właściciel) (Pracodawca)


