
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z dnia 4 stycznia 2016r. 

w sprawie podróży osób niebędących pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 

budżetowej z tytułu podróży służbowej 9Dz.U. z 2013 r., poz.167), zarządza się co następuje:  

§ 1 

1. Osobie niebędącej pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury (dalej MOK). np. instruktorom, 

muzykom orkiestry, członkom zespołów działających w MOK, Miejski Ośrodek Kultury w 

Pelplinie może zwrócić część lub całość kosztów dojazdów na zajęcia, wydarzenia i inne 

działania realizowane przez MOK, zarówno w siedzibie Ośrodka Kultury w Pelplinie, jak i w 

innych miejscach działalności.  

2. Z wnioskiem o zwrot kosztów podróży zainteresowana osoba zwraca się do dyrektora MOK. 

3. Dyrektor po konsultacjach z kadrą MOK podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie 

dofinansowania oraz o jej wysokości, uwzględniając wszelkie okoliczności związane z 

zaangażowaniem danej osoby w realizację określonego zadania.  

4. Wysokość zwracanych kosztów nie może być większa niż wynika to z przepisów dot. podróży 

służbowych. 

5. Wzór umowy zlecającej wyjazd krajowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

6. Zestawienie poniesionych wydatków sporządzone na podstawie umowy, o której mowa w ust. 

2, będzie podstawą do wypłacenia kosztów poniesionych przez osobę wyjeżdzającą. 

7. Prowadzenie ewidencji zawieranych umów powierza się głównemu księgowemu MOK. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do zarządzenia nr 1/2016 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z dnia 4 stycznia 2016 r.  

 

UMOWA WYJAZDU KRAJOWEGO NR ... 

Zawarta dnia ..............................  roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie, 83-130 

Pelplin, ul. Kościuszki 2a, NIP 5932441018, reprezentowanym przez: Piotr Łaga – dyrektor; Grażyna 

Szulc-Głazik – główna księgowa, 

a 

................................................................................................................................................................... 

o następującej treści: 

§ 1 

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie  zleca wyjeżdzającemu wyjazd: 

z miejscowości: .................................................................................................................................... 

do miejscowości: ……………………………………………………………………………………… 

umowa zostaje zawarta na czas  od ....................... r. do ....................r. - celem 

.......................................................................................................................................................  

 

§ 2 

Wyjeżdzający oświadcza, że do celów podróży będzie używał samochodu osobowego marki 

......................... o numerze rejestracyjnym ....................... i pojemności silnika 

.............................
 
cm

3
 

§ 3 

Strony umawiają się, że zwrot kosztów podróży nastąpi w wysokości  ………….. zł. za 1 km. 

§ 4 

Poniesione koszty zostaną wypłacone Wyjeżdzającemu przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie  na 

podstawie zestawienia poniesionych wydatków (zał. nr 1 do umowy), gotówką w kasie MOK, w 

terminie 14 dniu od złożenia prawidłowo wypełnionego zestawienia poniesionych wydatków.  

§ 5 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. 

 

        Zleceniodawca               Wyjeżdzający 

 


