Zarządzenie

nr 18/2015

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru'rozliczenia kosztów przejazdu osobom uprawnionym
wezwanym w toku

postępowania

przez Komisję Dyscyplinarną dla nauczycieli przy

Wojewodzie Świętokrzyskim

Na podstawie § 53

rQ.zporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia

1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli (Dz. U. z 1998 nr 15 poz. 64) oraz
art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania

administracyjnego (tekst

jedi1olity: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późno zm.), zarządzam co następuje:

§1

Określam

wzór

załącznika

rozliczenia

kosztów

przejazdu

dla

osób

uprawnionych

według

nr 1 do niniej szego zarządżenia

§2

komunikacją zbiorową

Do rozliczenia kosztów przejazdu
w

szczególności

rachunki, faktury lub bilety

przedstawienie dokumentu nie jest

możliwe,

uprawniony

potwierdzające

uprawniony

załącza

dokumenty,

poszczególne wydatki.

składa

pisemne

Jeżeli

oświadczenie

o

dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

§3

Do rozliczenia kosztów przejazdu pojazdem
numeru rejestracyjnego pojazdu,
następuje

na podstawie pisemnego

własnym,

pojemności

wymagane jest podanie typu pojazdu,

silnika. Rozliczenie kosztów przejazdu

oświadczenia .osoby

uprawnionej o

ilości

przejechanych

kilometrów i faktycznie poniesionych kosztach przejazdu. W przypadku zwrotu kosztów
przejazdu pojazdem
rozporządzenia

własnym .

maksymalne stawki za 1 kilometr

określają

przepisy

Ministra · Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków

używania

do celów

służbowych

motorowerów nie będących

własnością

pracodawcy

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
samochodów osobowych, motocykli
(Dz. U. z 2002 r. nr 27 poz. 271).

§4
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

Świętokrzyski Kurator Ośp.aty

.

fJlY:llJl

Małgorzata Muzol

. Załącznik

nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dni a 20.05.20 15r.

MIEJSCOWOŚĆ l DATA
(IMIĘ

l NAZWISKO)

.............................................. ....... .
~

Adres zamieszkania

(miejsce pracy)

(tel. kontaktowy)

KOMISJA DYSCYPLINARNA
DLA NAUCZYCIELI PRZY WOJEWODZIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM
.
Kuratorium Oświaty
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Stosownie do § 53 ust. 3,

rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji

dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64) wnoszę o wypłacenie kosztów
przejazdu za stawiennictwo na posiedzenią Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim
przeprowadzone w dniach:

Koszty przejazdu transportem publicznym zgodnie z załączonymi biletami:

1.

x

................................. x

(ZŁ)

(BILETY) .

(SUMA)

(ILOŚĆ DNI)

(SUMA)

................................ x

x
(ZŁ)

2.

(ILOŚĆ DNI)

(BILETY)

Koszty przejazdu samochodem osobowym* / motocyklem* / motorowerem* (*niepotrzebne skreślić)

Koszty przejazdu własnym samochodem osobowym nr rej ... .. ..... .. ..... pojemności silnika ....... ... ...... .. .
Oświadczam, że

na trasie od .................... ... . .... do .................. .......... .. .... .. /

przejechałem

/ am ............... kilometrów.

na trasie od ..... . ... . ... ... .......... .. do .. .... .. .. .... . .. ................... /

przejechałem

/ am .. . ..... ....... kilom~trów.

Oświadczam, i:e poniesione przeze mnie, racjonalne i celowe koszty przejazdu własnym samochodem lub innym

. odpowiednim

środkiem

transportu wyniosły ........................... zł.

(słownie zł.: ................ .. .......................................................................................................... )

Należność proszę przekazać na konto:

Świętokrzyski Kurator ~aty
..............................................•.........................:.:................................................................................................................................ ~~
.......................................................................

ałgorzata Mu,zoe

CZYTELNY PODPIS
Złożenie oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów niezgodnych ze stanem faktycznym upoważni Świętokrzyskiego Kuratora Oś wiaty do dochodzenia

szkody w drodze postępowania cywilnego,
.

.

'

a . także

zawiadomienia organów ścigania ci podejrzeniu popełnienia przestę pstwa na szkodę Skarbu
-.

.

'

Państwa.
,

