
EUROPEJSKIE CETflQM KSZTA ŁCEN 
J 	

2016/2017 bin, ul. Pu łas 

USTAWICZNEGO 	

RZĄDZENIE NR XXIX! 
W GUWNt 	(2) 	

ZA 	
Centrum Kształcenia zawodowego 

66-620 Gu
kiego 	

Europejskiego tel/fax 68 4558240 Dyrektora 	
i Ustawicznego w Gubinie 

NIP 926-i 6 -75-629, REGON 364933103 

z dnia 23 lutego 2017 

w sprawie powo łania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji sk ładników majątku 

1 Powo łuję  stałą  komisję  likwidacyjną  w składzie: 

1)Ryszard Zakrzewski - Przewodniczący 

2)Miros ław Peda - Cz łonek 

3)Leon Wieliczko— Cz łonek 

2. Do zadań  komisji nale ży dokonywanie oględzin ocena stopnia zu życia i likwidacja sk ładników 

majątkowych nie nadających się  do dalszego u żytkowania w Europejskim Centrum Kszta łcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 
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EUROPEJSKIE CENTRUM KSZT Ł . 
ZAWODOWEGO I USTAWICZN[ 

W GUBINIE 
66-620 Gubin, ul. Putaske9::. 	 ZARZĄDZENIE NRXXVII/2016/2017 

tel/fax 68 455 82 40 Dyrektora Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego NIP 926-16-75-629, REGON 3649 
i Ustawicznego w Gubinie 
z dnia 15 września 2016 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu w przypadku odbywania przez 
pracownika Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Gubinie 
podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nie b ędącym 
własnością  pracodawcy. 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Spo łecznej z dnia 29 stycznia 2013 r, (DzU Z 

05.02.2013 poz. 167) w sprawie nale żności przys ługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
pa ństwowej lub samorządowej jednostce sfery bud żetowej z tytu łu podróży s łużbowej, 
rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów u żywania do celów s ł użbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów nieb ędących w łasnością  pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 pa ździernika 2007 r, zmieniaj ące rozporządzenie w 

sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u żywania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb ędących własnością  pracodawcy 

(Dz. U. z 2007 r, Nr 201, poz,1462.) zarz ądzam co następuje: 

Dyrektor Europejskiego Centrum Kszta łcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie 
ustala stawkę  za jeden kilometr przebiegu w przypadku odbywania przez pracownika Szko ły podróży 

sł u żbowej samochodem osobowym motocyklem lub motorowerem nie b ędącym własnością  

pracodawcy w wysokości 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemno ści skokowej silnika do 900 cm 3 - 050 zł  

b) o pojemno ści skokowej silnika powyżej 900 cm 3  - 080 zł  

2) dla motocykla - 023 z ł  

3) dla motoroweru - 013 z ł  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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