
ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.120.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 4 listopada 2013 r.

w sprawie dofinansowania wyjazdu do Warszawy w dniu 14 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn.  zm.)

§ 1. 
1. Organizatorem wyjazdu do Warszawy mającego się odbyć w dniu 14 listopada 2013 r. jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. 
2. Osobą reprezentującą Gminę Swarzędz na przedmiotowym wyjeździe będzie II Zastępca 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Agata Kubacka. 
2. Celem wyjazdu jest odbiór wyróżnienia  „Pasjonat Sportowej Polski 2013" 
3. Osobami towarzyszącymi II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w wyjeździe 

określonym w ust. 1 są: 
a) p. Zdzisław Sznajder 
b) p. Wiesław Zaporowski

§ 2. 
1. Koszty wyjazdu określonego w § 1.ust. 1 pokrywa w całości Gmina. 
2. Dofinansowanie wyjazdu obejmuje koszty związane z : 

a) przejazdami, w tym dojazdami środkami komunikacji miejscowej, 
b) wyżywieniem, 
c) innymi uzasadnionymi kosztami

3. Dofinansowanie wyjazdu może podlegać zaliczkowaniu. 
4. Podstawą zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wyjazdu jest złożenie przez osoby 

uczestniczące w wyjeździe określone w § 1.ust. 3 w terminie do 28 listopada 2013 r.w Wydziale 
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich dokumentów potwierdzających poniesione koszty, 
w szczególności faktur VAT lub rachunków. 

5. Rozliczenie kosztów podróży określonych w ust. 4 podlega weryfikacji przez Dyrektora 
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich pod względem celowości poniesionych 
kosztów oraz przez pracownika referatu Księgowości pod względem formalno - rachunkowym.

§ 3. 
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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