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BBURMISTRZAURMISTRZA G GMINYMINY R RYMANÓWYMANÓW

ZZ  DNIADNIA  25   25 STYCZNIASTYCZNIA 2007  2007 ROKUROKU

w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju samochodem osobowym 

niebędącym własnością pracodawcy

              Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 5 ust.  3 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  wysokości  oraz  warunków  ustalania  należności  przysługujących  pracownikowi  
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży  
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 227, poz. 1661)

Burmistrz Gminy Rymanów zarządza co, następuje :

§ 1

Ustalam zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem 
osobowym niebędącym własnością pracodawcy wg następujących zasad:

1. na terenie gminy Rymanów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów 
przez stawkę za 1 km przebiegu samochodu osobowego:

o pojemności silnika do 900 cm3 0,40 zł/km
o pojemności silnika powyżej 900 cm3 0,60 zł/km

przyjmując, że średnia odległość z miejscowości Rymanów do:

1) miejscowości Królik Polski wynosi 10 km,
2) miejscowości Bałucianka wynosi  12 km,
3) miejscowości Deszno wynosi 6 km,
4) miejscowości Rymanów Zdrój wynosi 4 km,
5) miejscowości Posada Górna wynosi 3 km,
6) miejscowości Rymanów wynosi 2 km,
7) miejscowości Klimkówka wynosi 5 km,
8) miejscowości Sieniawa wynosi 7 km,
9) miejscowości Głębokie wynosi 9 km,
10)miejscowości Ladzin wynosi 3 km,
11)miejscowości Łazy wynosi 3 km,
12)miejscowości Zmysłówka wynosi 3 km,
13)miejscowości Milcza wynosi 4 km,
14)miejscowości Wróblik Szlachecki wynosi 5 km,
15)miejscowości Wróblik Królewski wynosi 5 km,
16)miejscowości Bzianka wynosi 9 km,
17)miejscowości Puławy wynosi 16 km,
18)miejscowości Wisłoczek wynosi 16 km.



2. na  terenie  Polski  w  wyłączeniem terenu,  o  którym  mowa w  pkt  1  stawka  za  1  km 
przebiegu samochodu osobowego:

o pojemności silnika do 900 cm3 0,35 zł/km
o pojemności silnika powyżej 900 cm3 0,55 zł/km

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.


