
BURMISTRZ
DraWSka PomOrSkiegO -

ul.Gen-VVI-SikorSklegO 41
78-500 DraWSkO PomOrSkie

I.I   no^_1R-8.i: fax. Og4-363311?
ZARZADZENIE NR   9 W /2016

BURnflSTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia  o9 siapnia2016 r.

w sprawie powolania komisji do  ustalenia normy zuZycia paliwa dla samocIIOdu SIutbowego
Skoda Superb Ill o nr rej. ZDR 32999  bedacego wlasnoSciq Gminy DI.aWSkO Pomorshie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustarvy z dnia 8 marca l990 r. o samorzqdzie gmi-ym
( Dz. U. z 2016r. poz.446), zarzedzam, co nastepuje:

§ 1.   Powofuje Komisje ds. ustalenia normy zuzycia paliwa dla   samochodu sfuzbowego Skoda
Superb Ill o ur rej. ZDR 32999  bedqcego wlasnoSciq Gminy Drawsko Pomorskie, w skladzie:
1)   Pan  J6zef  Chilko  -    Inspektor  na  samodzielnym  stanowisku  peinomochka  ds.  ochrony

info-acji niejarunych i obrony cywilnej - Przewodniczapy Komisji,
2)  Pan Maciej Kurowski - Komendant Straay Miejskiej - Czlonek Komisji,
3)   Pan PaweI G6rzyhski - Inspektor w Referacie Promocji - Czlonek Komisji.

§ 2. 1. Podstawo\^D- Zadaniem Komisji jest ustalenie normy zu2ycia paliwa (oleju napedowego)
dla samochodu, o kt6r)m mowa w §  1.
2. Norms zuZycia paliwa nalezy ustali6 na trasie co najmniej  100 I- w r6Znych wanmkach tj.:
okolo 1/3 trasy jaho jazda po mie§cie i okolo 2/3  jazdy na dfugich trasach poza miastem.
3.  Z  \vykonania  zadania  Komisja  sporzqdzi  protok6I  stanowiacy  zalacznik  do  niniejszego
zarzadzenia.

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sic Przewodniczapemu Komisji.

§ 4.  Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Drawsko Pomorskie 1 0.08.201 6r

Pan Burmistrz
Drawska Pomorskiego

B    U    R    M    I    S    I    R    Z
Drawska PomorSkiegO ,

ul.Gen.WISikorskiegO 41
78-500 DrawskO Pomorskie

'^I   ,nQ^-?r`3q4%:  fax.  094-363311.?

Dotyczy : Zarzadzenia nr 9/W/201 6 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 09.08.2016r

Komisja w skladzie :  J6zef Chilko - przewodnicz2lCy
Pawel G6rzyhski - czlonek
Maciej Kurowski - czlonek

dckonala ustalenia normy zuzycia paliwa dla samochodu chlZt)owego marki Skoda Superb
o nr rej. ZDR 32999 bedapego wlasnoSciq gminy Drawsko Pomorskie.

w dniu o9.08.2016r o godz.  1207na stacji paliw LAWER Sp.z o.o  zatankowano do pelna
zbiorik  paliwem ( olej nap?do\vy ) w samochodzie sfuZbow)m Skoda Superb o ur rej ZDR
32999 przy stanie licznika 3 1 55 kilometr6w ( stan paliwa w zbiomiku po zatankowaniu - 66
litr6w).

Po zatankowaniu kemisja przejechala 100 kilometr6w ( 70% trasa, 30% teren miasta ).

w dniu o9.08.2016r o godz.  1422 na stacji paliw LAWER Sp.z o.o  zatanhowano do peina
zbiomik  paliwem ( olej nap?do\vy ) w samochodzie sfuZbovym Skoda Superb o nr rej ZDR
32999 przy stanie licznika 3255 kilometr6w ( iloS6 zatankewanego paliwa - 8, 1 7 1itra ).),

Komisja lunioskuje aby prz)jq6 norm? zuzycia paliwa dla samochodu slutbowego marki
skoda Superb o ur rej. ZDR 32999 bgdapego wlasnoScia gminy Drawsko Pomorskie w iloSci
8 litr6w na 1 00 kilometr6w.

J6zef Chilko - przewodniczapy

PaweI G6rzyliski - czlonek

wiaciej Kurowski - czlonek


