ZARZĄDZENIE NR 55/16
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym
Urzędu Gminy w Pszczółkach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
Nr 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 poz.
1047) zarządzam co następuje:
§1. Powołuję Komisję ds. ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Gminy
w Pszczółkach w składzie:
1) Pan Jarosław Drzewiecki – inspektor ds. rolnictwa i utrzymania terenów zielonych – Przewodniczący
Komisji,
2) Pan Piotr Jocz – inspektor ds. inżynierii środowiska – Członek Komisji,
3) Pani Barbara Mróz – inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy – Członek Komisji.
§2. 1. Podstawowym zadaniem Komisji jest ustalenie norm zużycia paliwa ON na 100 km w okresie
jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim.
2. Normę zużycia paliwa należy ustalić metodą uzupełnieniową poprzez uzupełnienie zbiornika paliwa do
pełna i przejechanie samochodem 100 km po terenie gminy.
3. Z wykonania zadania Komisja sporządza protokół stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Jarosławowi Drzewieckiemu – inspektorowi ds. rolnictwa i terenów
zielonych.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia ………………...
PROTOKÓŁ
sporządzony dnia ………………
na okoliczność ustalenia norm zużycia paliwa …… na 100 km dla samochodu służbowego
marki ………. o nr rej. ………
Komisja w składzie:
1) Pan Jarosław Drzewiecki – inspektor ds. rolnictwa i utrzymania terenów zielonych – Przewodniczący
Komisji,
2) Pan Piotr Jocz – inspektor ds. inżynierii środowiska – Członek Komisji,
3) Pani Barbara Mróz – inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy – Członek Komisji.
dokonała testowania zużycia paliwa ………przez samochód marki ………. o nr rej. …….. do ustalenia norm
paliwa na 100 km.
Na ustalenie zużycia paliwa pozwolił test przeprowadzony w dniach od …….. do …….. jazda po terenie
gminy. Kierowca: ………………………
Stan licznika na początku jazdy: ……………. km,
przy wyjeździe zatankowano zbiornik paliwa do pełna, tj. ……….. litrów.
Stan licznika na koniec jazdy: …………….. km
na koniec jazdy zatankowano zbiornik paliwa do pełna, tj. ……… litrów.
Przejechano łącznie ………. km, zużyto rzeczywiście …….. litrów paliwa.
Komisja stwierdziła, iż zużycie paliwa na 100 km podczas próby wyniosło ……….
Komisja proponuje ustalenie normy zużycia paliwa wielkości ………..l/100km.
Podpisy Komisji:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
Zatwierdzam w/w normę zużycia paliwa
Wójt Gminy Pszczółki

