
Zarządzenie Nr 67/2009 
 

Wójta Gminy Siennica 
z dnia 30 grudnia 2009 roku 

 
 
w sprawie: określenia norm zużycia paliwa dla samochodu Volkswagen Caravelle  
                    nr rejestracyjny WM 81991 
     
 

 

 Na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się normę zakładową zużycia paliwa w ilości 9,7 litra/100 km. w oparciu o przeprowadzoną 

jazdę próbną w dniu 26 października 2009 r. 

 

§ 2 

 

Ustalić zużycie materiałów eksploatacyjnych – wymiana olejów (smary) zgodnie z 

harmonogramem przeglądów technicznych samochodu. 

 

§ 3 

 

Rozliczenie przejechanych kilometrów oraz zakupionego i zużytego paliwa następuje do 10- tego 

następnego miesiąca zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przez 

pracownika ds. oświaty, kultury i zdrowia. 

 

§ 4 

 

W przypadku wystąpienia przepału lub nadmiernego zużycia olejów i smarów decyzję o uznaniu 

rozliczenia podejmuje Wójt Gminy. 

 

§ 5 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu inwestycji i promocji. 

 

 

§ 6 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia  traci moc Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy 

Siennica z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie określenia norm zużycia paliwa dla samochodu 

Volkswagen Caravelle nr rejestracyjny WM 81991 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 26 października 2009 r. 

 

                                                                                           



          Załącznik do  

          Zarządzenia Nr 67/2009 

          Wójta Gminy Siennica 

          z dnia 30 grudnia 2009r. 

 

 

ROZLICZENIE 
 

ilości przejechanych kilometrów oraz zakupionych 
 i zużytych materiałów eksploatacyjnych / paliwo, oleje, smary 

 za m-c .............. 20 .....r. Volkswagen Caravelle nr rejestracyjny WM 81991 
 

Stan licznika na  ......................................................................... 

 

I. PRZEBIEG KILOMETRÓW. 
 

Lp. Nazwisko i imię 

kierowcy 

Data Nr karty drogowej Przebieg km 

     

     

                                                 Razem  

 

Stan licznika na  ......................................................................... 

 
II. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE. 

 

 Paliwo olej napędowy 

w litrach 

Olej silnikowy w 

litrach 

Stan na .......   

Zakup   

Stan na .......   

Zużycie 

rzeczywiste 

  

Zużycie wg 

normowanie 

  

Oszczędność, 

przepał 

  

 
Uwagi: 

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

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

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

 

III. DECYZJA WÓJTA GMINY 
................................................................................................................................................................

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

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

                                                                                                           


