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ZARZĄDZENIE NR 79/2015

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§1

W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania samochodów osobowych oraz właściwej obsługi
wyjazdów służbowych pracowników ustala się zasady użytkowania samochodów służbowych
w Urzędzie Gminy Stanisławów, zwanym dalej "Urzędem".

§2

Gospodarkę środkami transportu w Urzędzie prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej.

§3

1. Samochodem służbowym Urzędu mogą kierować:

1) Wójt;
2) Sekretarz;
3) pozostali pracownicy Urzędu, posiadający odpowiednie uprawniema do kierowania,

na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta.

2. Wzór upoważnienia do kierowania samochodem służbowym określa załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

3. Pracownik upoważniony do kierowania samochodem służbowym składa deklarację
odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, według wzoru określonego w załączniku Nr 2
do niniej szego zarządzenia.

4. Pracownicy powinni korzystać z samochodu służbowego zgodnie z zasadą celowości
i oszczędności.

5. Pracownicy prowadzący samochody służbowe zobowiązani są do:

1) wykorzystywania tych samochodów wyłącznie w celach służbowych;
2) zachowania zasad bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy oraz dbania o czystość

i estetykę użytkowanego pojazdu;
3) niezwłocznego zgłaszania do Referatu Gospodarki Komunalnej awarii lub usterek

w użytkowanych samochodach;



4) w razie wypadku lub kolizji drogowej, kradzieży samochodu lub elementów
jego wyposażenia - niezwłocznego powiadamiania Policji oraz Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej;

5) rzetelnego wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej użytkowanych samochodów.

6. Wszelkie koszty wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego ponosi pracownik
prowadzący samochód służbowy.

§4

1. Zapotrzebowania na korzystanie z samochodu służbowego zgłasza się do Referatu Gospodarki
Komunalnej osobście lub telefonicznie na co najmniej 1 dzień wcześniej. Pracownik Referatu
Gospodarki Komunalnej dokonuje rezerwacji na karcie rezerwacji samochodu służbowego.

2. Wzór karty rezerwacji samochodu służbowego określa załącznik Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

§5

1. Pracownicy potwierdzają przyjęcie samochodu służbowego do użytkowania oraz zdanie
samochodu podpisem w karcie przebiegu samochodu służbowego.

2. Wzór karty przebiegu samochodu służbowego określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Po zakończeniu pracy samochody służbowe powinny być parkowane przez pracowników Urzędu
wyznaczonych przez Wójta, na prywatnych posesjach lub miejscu wskazanym przez Wójta.

4. Wzór urnowy garażowania samochodu służbowego określa załącznik Nr 5 do niniejszego
zarządzenia.

§6

1. Rozliczenia paliwa zakupionego do samochodów służbowych dokonuje się na koniec każdego
miesiąca na druku rozliczenia paliwa samochodu służbowego, według wzoru określonego
w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się następujące normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych:

1) Skoda Fabia
2) Skoda Fabia
3) Renault Kangoo
4) Mercedes Benz 100D

nr rej. WM 82820
nr rej. WM 6046F
nr rej. WM 3475H
nr rej. WM 3473H

- 7 1/100km oleju napędowego;
- 8 1/1OOkrn benzyny;
- 10 1/1OOkrn benzyny;
- 11 1/1OOkrn oleju napędowego.

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jazdy w trudnych warunkach
atmosferycznych i terenowych lub w cyklu miejskim, odstępstwa od norm, o których mowa
w ust. 2.

4. Decyzję w sprawie zmiany norm zużycia paliwa oraz odstępstwa od tych norm podejmuje Wójt
na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.



§7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 79/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 20 15r.

Wzór

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Pana/Panią .
imię i nazwisko

stanowisko, referat (jednostka organizacyjna)

legitymującego się dowodem osobistym Seria Nr .

wydanym przez .

oraz prawem jazdy kat. Nr .

wydanym przez .

posiadającego ważne badania lekarskie okresowe do dnia .

do kierowania samochodem służbowym

marki o numerze rejestracyjnym .

będącym własnością Urzędu Gminy Stanisławów.

Upoważniony/a zobowiązany/a jest do przestrzegania zasad użykowania samochodów
służbowych w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Stanisławów, dnia .

podpis i pieczęć Wójta



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 79/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 2015r.

Wzór

DEKLARACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

Ja, niżej podpisany/a .
imię i nazwisko

zatrudniony/a .
(nazwa jednostki)

na stanowisku .

przyjmuję pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mi do użytkowania w celach

służbowych samochód osobowy marki Nr rejestracyjny .

Oświadczam, że znane mi są zasady użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy
Stanisławów.

podpis



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 79/2015
W ójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 2015r.

Wzór

REZERWACJA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

miesiąc / rok

Dzień Godz. Imię i nazwisko Miejsce docelowe wyjazdu
rezerwacji Rererat! Jednostka

wyjazdu
od - do

osoby rezerwującej (miejscowość, gmina)

1

2

3

4

5

6

7

8

9



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 79/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 2015r.

Wzór

KARTA PRZEBIEGU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
marki Nr rej .

w mIeSIącu ................................................
'"

Stan licznika ~ *
Miejsce docelowe O!J ~.~

Godz. Godz. .~* Czytelny podpis
Data wyjazdu ~ S Q..~

Uwagi
wyjazdu powrotu ~~ .!:l ~ kierującego pojazdem

(miejscowość, gmina) przy po o.. .~s
wyjeździe powrocie ~ tl

Razem
* wypełnia pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Sporządził Sprawdził

podpis i pieczęć podpis i pieczęć



Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 79/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 20 15r.

Wzór

UMOWA GARAŻOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

zawarta w , dnia r., pomiędzy:

Urzędem Gminy Stanisławów, NIP 822-106-26-01, 05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32
reprezentowanym przez:

.............................................................. - Wójta Gminy Stanisławów, zwanym dalej "Pracodawcą"
imię i nazwisko

a

.............................................................. zamieszkałym w ,
imię i nazwisko miejscowość

zatrudnionym u Pracodawcy na podstawie umowy o pracę z dnia .

na stanowisku ,
zwanym dalej "Pracownikiem"

zwanymi także w dalszej części umowy wspólnie "Stronami" lub każda z osobna "Stroną".

§ 1
1. Pracodawca powierza Pracownikowi do przechowania (garażowania) samochód służbowy

marki nr rej. (zwany dalej:
"Samochodem"), a Pracownik zobowiązuje się do przechowania Samochodu we własnym
zakresie.

2. Samochód powierzony Pracownikowi do przechowania stanowi własność Pracodawcy
i może być wykorzystywany wyłącznie w celach służbowych.

§2
Niniejsza umowa ma charakter bezpłatny. Po stronie Pracownika nie powstaje przychód
z nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca garażowania nie będą
również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te bowiem realizją cele służbowe.

§ 3
1. Pracownik ponosi odpowiedzialność majątkową za ewentualne szkody wynikłe na skutek

braku należytej ochrony powierzonego mu Samochodu. Niemniej jednak Pracownik
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn tkwiących w samym
Samochodzie (np. z tytułu pożaru, który powstał na skutek wadliwej instalacji elektrycznej).

2. Kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie Samochodu Pracownik jest zobowiązany
niezwłocznie zgłosić Pracodawcy.



§4
Pracownik jest zobowiązany do utrzymania Samochodu w należytym stanie technicznym
i do korzystania z niego zgodnie z niniejszą umową.

§ 5
l. Warunkiem skuteczności niniejszej umowy jest istnienie stosunku pracy pomiędzy

Pracodawcą a Pracownikiem.
2. W przypadku zmiany stanowiska pracy lub rozwiązania stosunku pracy Pracownik

jest zobowiązany zwrócić Samochód Pracodawcy w ostatnim dniu zatrudnienia
lub w ostatnim dniu świadczenia pracy na danym stanowisku.

§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeżeniem § 5 niniejszej

umowy.
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem

tygodniowego okresu wypowiedzenia. Z upływem ostatniego dnia wypowiedzenia
Pracownik jest zobowiązany zwrócić Samochód Pracodawcy, co zostanie potwierdzone
protokołem zdawczo-odbiorczym.

§7
l. Umowę stworzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

PRACODAWCA PRACOWNIK

pieczęć, podpis podpis



Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 79/2015
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 22 grudnia 20 15r.

Wzór

ROZLICZENIE PALIWA ZAKUPIONEGO DO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
marki Nr rej .

w miesiącu 20 r.
--

Lp. Data zakupu Nr faktury
Rodzaj paliwa

Przychód Rozchód UwagiStan
olej nap. etylina

Stan z poprzedniego miesiąca

Stan na koniec miesiąca

Sporządził Sprawdził

data, podpis i pieczęć Kierownik Referatu


