Zarządzenie nr  39/10
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06 kwietnia 2010 r.





w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad  delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Ostróda.


Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam regulamin zasad  delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi  pracowników Urzędu Gminy Ostróda.

§ 2.

Nadzór na realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 























Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda
nr 39/10 z dnia 06 kwietnia 2010 r.
Regulamin
w sprawie  zasad  delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Ostróda
                                                      
  Podróże służbowe(krajowe i zagraniczne)

Kierowanie pracowników do odbycia podróży służbowej, wydawanie i ewidencja poleceń wyjazdu służbowego

§ 1.

	Pracownicy mogą odbywać podróże służbowe na polecenie Wójta lub  Sekretarza  .


	Pracownicy odbywają podróże służbowe na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.


	Pracownik może ubiegać się o wydanie polecenia służbowego w związku z konferencjami, zjazdami, szkoleniami, kursami i innymi zadaniami zleconymi przez Wójta lub Sekretarza a związanymi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.


§ 2.
	   Delegację wyjazdu służbowego dla pracownika wystawia komórka ds. kadr, na ustne   

            polecenie Wójta lub Sekretarza Gminy.

	  Pracownik wystawiający polecenie wyjazdu służbowego wydaje je pracownikowi  

        delegowanemu  za pokwitowaniem w ewidencji delegacji służbowych. 

§ 3.

	Określając środek transportu należy kierować się zasadą racjonalizacji kosztów podróży.

Podróż  powinna odbywać się najkrótszą trasą, którą bez uzasadnionych powodów nie można wydłużać.
Korzystanie przez  pracowników  z samochodu służbowego winno odbywać się 
      po wyrażeniu  zgody przez Wójta lub Sekretarza i wpisaniu wyjazdu w rejestrze 
      wyjazdów do końca tygodnia poprzedzającego tydzień w którym pracownik planuje 
       wyjazd.
	W przypadku odbywania podróży prywatnym samochodem na terenie gminy, zwrot kosztów używania samochodu nastąpi wg  stawki określonej w Zarządzeniu Nr30/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych i podróży na obszarze gminy Ostróda.






§ 4.
	Czas podróży służbowej, określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje czas niezbędny na:

1/ przejazd do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej,
2/ wykonanie zadania określonego przez Wójta,
3/ powrót do Urzędu Gminy  lub miejsca zamieszkania w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 
	Czas podróży służbowej rozpoczyna się od czasu planowanego odjazdu wyznaczonego środka transportu, z zastrzeżeniem ustępu 3.

Czas podróży służbowej samochodem prywatnym rozpoczyna się od faktycznego wyjazdu z Ostródy.

Ewidencjonowanie  i rozliczanie  kosztów podróży

§ 5.
	Pracownikowi  z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i innych udokumentowanych wydatków.


	Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, łącznie z ceną biletu upoważniającego do miejsca rezerwowanego, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu,  bez względu na to z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. 


	Delegowany pracownik może na własną odpowiedzialność dokonać zmiany środków transportu na inny niż zalecany. W takim przypadku wraz z rozliczeniem składa oświadczenie według załącznika do niniejszego regulaminu . Należny zwrot kosztów przejazdu nie może wówczas przewyższyć obowiązującej ceny biletu na przejazd zleconym środkiem transportu.


	W przypadku przejazdu środkiem transportu droższym niż określony w poleceniu wyjazdu służbowego, różnicę między ceną biletu środka komunikacji użytego do przejazdu a ceną biletu środka komunikacji wskazanego w poleceniu wyjazdu służbowego, pokrywa we własnym zakresie pracownik.
	Podstawą do zwrotu kosztów przejazdu wyznaczonym środkiem transportu jest załączenie biletu lub rachunku za bilet, stanowiących dowody ich poniesienia.

W wyjątkowych przypadkach pracodawca  może zezwolić na zwrot dodatkowych udokumentowanych  wydatków  uzasadnionych potrzebami.
	Pracownikom udającym się w podróż na obszarze kraju, prywatnym samochodem refundowane będą koszty po rozliczeniu delegacji na podstawie stawek określonych w Zarządzeniu Nr 118 /09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej na obszarze kraju.


	 Pracownik jest zobowiązany do uzyskiwania na druku polecenia wyjazdu służbowego   

       potwierdzenia z miejsca pobytu lub złożenia oświadczenia .


§ 6.
	Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.



Koszty noclegu w miejscowości będącej celem podróży służbowej po zakończeniu czynności służbowych, pomimo istniejącego dogodnego połączenia komunikacyjnego, nie podlegają zwrotowi.

§ 7.
	Na wniosek pracownika może być wypłacona zaliczka na koszty podróży służbowej, 
w wysokości wynikającej z kalkulacji kosztów podróży.


	Pobraną zaliczkę należy rozliczyć w ciągu 14 dni od dnia powrotu z podróży służbowej pod rygorem potrącenia nierozliczonej zaliczki z wynagrodzenia osoby delegowanej.


 § 8.
	Stwierdzenie wykonania zadania, będącego przedmiotem delegacji pod względem merytorycznym dokonuje Wójt lub Sekretarz, po uprzednim sprawdzeniu i zaparafowaniu przez komórkę ds. kadr na dokumencie „polecenie wyjazdu służbowego”


	Po zatwierdzeniu  merytorycznym  polecenie wyjazdu służbowego wraz z załącznikami dokumentującymi poniesione koszty podróży służbowej i kopią wniosku przekazywane jest do księgowości w celu rozliczenia  pod względem formalno-rachunkowym.


	Zatwierdzone merytorycznie i rozliczone pod względem formalno- rachunkowym  polecenie wyjazdu służbowego wraz z załącznikami  stanowi podstawę do wypłaty należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. 


	Dokumenty wymagane do rozliczenia kosztów podróży :

1/ polecenie wyjazdu służbowego/rachunek kosztów podróży,
2/ rachunki na wydatki merytorycznie związane z celem podróży,
3/ bilety lub faktury wystawione na Urząd Gminy Ostróda

	Dokumentowaniu nie podlegają należności ustalone w formie ryczałtów.

                            
                                                        Ustalenia końcowe

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się każdorazowo aktualne  przepisy rozporządzeń regulujących zasady odbywania podróży służbowych na obszarze kraju  i zagranicznych przez pracowników zatrudnionych  w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
                                                            
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                               Załącznik 

                                Oświadczenie



Z uwagi na  Niepotrzebne skreślić 
- zagubienie biletów na przejazdy zleconym środkiem transportu,
-dokonanie na własną odpowiedzialność zmiany środków transportu na inny niż zlecony, niniejszym oświadczam, że:
a) wartość poniesionego przeze mnie kosztu przejazdu dot. delegacji nr .......... w terminie  od .....................do ........................wynosi  ..................
słownie  ( ......................................)
b) należny mi zwrot kosztów przejazdu dot. delegacji nr ...................... w terminie .......................od ....................do ...................... w kwocie ............
słownie......................................


                                                                             ................................................................
                                                                (data i podpis osoby składającej  oświadczenie)


