
Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 12 stycznia 2017 r.

KA.0050.6.2017

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla autobusu szkolnego wykorzystywanego do dowozu uczniów 
do szkoły, stanowiącego własność Gminy Wręczyca Wielka, sposobu jego udostępniania oraz 

wykorzystywania

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się normy zużycia paliwa na 100 km przebiegu pojazdu AUTOSAN H-9 Typ H-9-21.41S o numerze 
rejestracyjnym SKL S753 w wysokości 26,5 litra na 100 km zgodnie z protokołem ustalenia zużycia paliwa 
dla autobusu szkolnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku. Za ponadnormatywne zużycie paliwa obciążany jest 
prowadzący pojazd.  W przypadku awarii  kierownik jednostki może uznać nadmierne zużycie paliwa na 
podstawie  komisyjnego  protokołu.  W  przypadku  stale  występujących  trudnych  warunków  jazdy,  na 
podstawie wniosku kierowcy, kierownik jednostki może wyrazić zgodę na weryfikację określonej normy 
zużycia paliwa przez powołaną przez siebie komisję.

§ 2

Ustala się normy zużycia paliwa przy ogrzewaniu pojazdu AUTOSAN H-9 Typ H-9-21.41S o numerze 
rejestracyjnym SKLS 753 w wysokości 3,5 litra zużycia paliwa na 1 godzinę pracy urządzenia grzewczego 
zgodnie z protokołem ustalenia zużycia paliwa dla autobusu szkolnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku.

§ 3

1.Autobus  szkolny  AUTOSAN  H-9  Typ  H-9-21.41S  o  numerze  rejestracyjnym  SKLS  753  może  być 
udostępniany  przez  Gminę  Wręczyca  Wielka  jednostkom  organizacyjnym  gminy,  stowarzyszeniom, 
organizacjom, szkołom, mieszkańcom itp. na podstawie pisemnego wniosku.
2.Udostępnienie o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w celu:
1) przeprowadzenia zorganizowanego wyjazdu do kina, teatru, muzeum, na basen itp. dla szkół i przedszkoli 
z terenu Gminy Wręczyca Wielka – korzystający z udostępnienia pokrywa koszty rzeczywistego zużycia 
paliwa (+/- 0,10 litra), które zakupuje bezpośrednio po zakończeniu przejazdu,
2) dowozu uczniów oraz opiekunów szkół reprezentujących gminę na zawodach sportowych i konkursach – 
koszty pokrywa Gmina Wręczyca Wielka,
3)  zorganizowania  przejazdu  członkom  stowarzyszeń,  organizacji,  mieszkańców  itp.  reprezentujących 
Gminę Wręczyca Wielka na rożnego rodzaju imprezach m.in. kulturalnych – korzystający z udostępnienia 
pokrywa koszty rzeczywistego zużycia paliwa (+/- 0,10 litra), które zakupuje bezpośrednio po zakończeniu 
przejazdu.
3.W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Wręczyca Wielka może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź 
zwolnieniu z ponoszenia kosztów zakupu paliwa w przypadkach wymienionych w pkt 2 ppkt 1 i 3.
4.Korzystający z udostępnienia pokrywa koszty opłat drogowych obowiązujących na trasie przejazdu oraz 
opłat za parking.



5.W  przypadku  uszkodzeń  powstałych  z  winy  korzystającego  z  udostępnienia  ponosi  on  koszty  ich 
usunięcia.

§ 4

1.Wniosek o udostępnienie autobusu szkolnego w przypadkach o których mowa w § 3 należy składać do 
kierownika jednostki (Wójta Gminy Wręczyca Wielka).
2.W  przypadku  udostępnienia,  o  którym  mowa  w  §  3  pkt  2  ppkt  3,  na  zarejestrowanym  wniosku 
o  udostępnienie  autobusu  szkolnego  w  dzienniku  podawczym  kierownik  jednostki  nanosi  adnotację 
„wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”.
3.W przypadku  udostępnienia,  o  którym mowa w §  3  pkt  2  ppkt  1  i  2,  na  zarejestrowanym wniosku 
o udostępnienie autobusu szkolnego w dzienniku podawczym inspektor ds. Oświaty i Wychowania nanosi 
adnotację „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”.
4.Udostępnienie  autobusu  szkolnego  może  nastąpić  tylko  w przypadku,  gdy nie  wpływa to  na  zmianę 
organizacji dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne.

§ 5

1.Kierowca  pojazdu  AUTOSAN  H-9  Typ  H-9-21.41S  o  numerze  rejestracyjnym  SKLS  753  (autobusu 
szkolnego) zobowiązany jest do:
1)  rozliczania  kart  drogowych  SM  101  w  sposób  umożliwiający  określenie  zużycia  paliwa,  przebieg 
kilometrów i czas pracy,
2) wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z codzienną obsługą pojazdu i dbaniem 
o prawidłową eksploatację,
3) utrzymanie pojazdu w stanie sprawności technicznej,
4)  niezwłocznego  powiadomienia  kierownika  jednostki  lub  inspektora  ds.  Oświaty  i  Wychowania 
o wszystkich awariach i nieprzewidzianych zdarzeniach na drodze.
2.Kartę drogową dla kierowcy, na każdy dzień pracy pojazdu, wystawia pracownik Referatu Finansowego 
prowadzący  sprawy  dowozu  uczniów  do  szkół.  Ww.  pracownik  dokonuje  rozliczenia  kart  drogowych 
(zużycia paliwa, przebiegu kilometrów) oraz przygotowuje zestawienie czasu pracy kierowcy dla potrzeb 
kadr. Karta drogowa SM 101 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.Inspektor ds. Oświaty i Wychowania odpowiada za:
1) przekazanie i odbiór samochodu,
2)  dopilnowanie  wykonania  w  odpowiednim  czasie  przeglądów  technicznych  oraz  doraźną  kontrolę 
sprawności pojazdu,
3) koordynowanie przejazdów i ich zlecanie,
4) weryfikowanie rachunków za naprawę, konserwację i paliwo do pojazdu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2017
z dnia 12 stycznia 2017 r.




