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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia  04 k\vietnia  2016 r.

w   sprawie  olneSlenia  zasad   korzystania  z  samochodu   slu2bowego   gminy  Drawsko
Pomorskie  bedacego  w  uZytkowaniu  Strady  Miejshiej  w  Drawsku  Pomorskim  oraz
okreSlenia norm zuZycia paliwa

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminn)m
( Dz. U. z 2015r. poz.  1515, poz.  1045, poz.  1890 ), zarzqdzam, co nastepuje:

§ 1.  Ilekro6 w zarzqdzeniujest mowa o:
1) samochodzie - nalezy przez to rozumie6 samoch6d sluzbo\vy marki  Skoda Roomster o ur
rejestracyjnym ZDR 27500 i pojemnoSci silnika 1,4 ,
2) dysponencie - nalezy przez rozumie6  komendanta Strazy Miej skiej w Drawsku Pomorskim,
3) utytko\unikach samochodu - nalezy przez to rozumie6 praco\unik6w Stra2y Miejskiej
w Drawsku Pomorskim wskazanych przez komendanta,
4) ksiqzce kontroli - naledy przez to rozumie6 ksiazke kontroli pracy samochodu.

§ 2.  Uzytko\unicy samochodu sq zobowiqzani do:
1) eksploatowania samochodu zgodnie zachowaniem zasad bezpieczehstwa i ekonomicznych
warunk6w j azdy9
2) dbania o czystoS6 samochodu,
3) dokonywania przed \vyj azdem obslugi technicznej  samochodu z uwzglednieniem kontroli:
oSwietlenia, stanu ogumienia, poziomu oleju w silniku, plynu w ukladzie chiodzenia,
4) natychmiastowego zglaszania dysponentowi wszelkich zauwazonych usterek i awarii,
5) odpowiedniego przecho\vywania kluczy i dokument6w samochodu.
6) stosowania ksiq2ki kontroli , kt6rej wz6r stanowi zalapznik do zarzqdzenia,
7)  bieZqcego   i  prawidiowego  prowadzenia  ksiaZki  kontroli  pracy   >  wraz  ze  wskazaniem
dokonania zakupu paliwa,
8) zatankowania samochodu w ostatnim dniu miesiapa do pelnego baku,

§ 3. Do \vystawiania ksiaZki kontroli upowa2niam dysponenta.

? 4. Nadz6r nad prawidlowq eksploatacja samochodu, w t)-: przestrzeganiem
harmonogramu badari technicznych, lvykonywania cz)mnoSci \vynikajacych z instmkcji
obslugi, zakupu czeSci zamiennych, material6w eksploatacyjnych, dokonywania zgloszeh
szkody do ubezpieczyciela samochodu, spravllje dySPOnent.

5.1. Ustalam  nastepujqce normy zuZycia  paliwa:
)  w prz)padku  gdy  samochod jest  zasilany  gazem  do  12  litr6w gazu  na  100  kilometr6w

przebiegu, oraz do 18 % etyliny w stosunku do zuZytego gazu wg \"/. normy;
2) w przypadku,  gdy samoch6d nie jest zasilany gazem:  10,5  litra etyliny na  100 kilometr6w
przebiegu.
2. Normy \vymienione w ust.  1 ulegajq zwi?kszeniu do 10 % w sezonie zimo\vym tj. w okresie
od 1  listopadado 31  marca.

§ 6. Miejscem parkowania samochodu po zakohczeniu pracy jest garaZ przy ul. Sikorskiego 4 1
w Drawsku Pomorskim.



§  7. Wykonanie zarzadzenia powierza sic dysponentowi,  oraz w zakresie rozliczania ksiazki
kontroli zgodnie z ustalony-i normami - Referatowi Planowania BudZetu i Finans6w Urzedu
Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§ 8. Traci moo zarzqdzenie Nr 1 0/W/20 1 5 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 09 czerwca
2015  r.  w  sprawie  okreSlenia  zasad  korzystania  z  samochodu  slutbowego  gminy  Drawsko
Pomorskie bedqcego w uZytkowaniu Stra2y Miejskiej w Drawsku Pomorskim oraz okreSlenia
norm zuzycia paliwa.

§ 9. Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem 01  maja 2016 I.

I.I..


