
Zarządzenie nr 229/2020
Burmistrza Wołczyna

z dnia 03 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań gminy wykonywanych przez jednostki oświatowe mające siedzibę na terenie
Gminy Wołczyn w szczególności związanych z udziałem uczniów w zawodach sportowych/artystycz-
nych, konkursach i turniejach przedmiotowych/tematycznych oraz innych zadań wynikających z reali-
zacji podstawy programowej szkoły lub przedszkola pobiera się opłaty w wysokości pokrywającej kosz-
ty paliwa zużytego przez pojazd samochodowy będący własnością Gminy Wołczyn (autobus Jelcz o nr
rej. OKL S352 albo autobus Opel o nr rej. OKL 37EM, albo samochód osobowy Renault o nr  rej. OKL
03372 albo samochód ciężarowy Peugeot o nr rej. OKL 17012).

§ 2
Ustala się stawki za wynajem pojazdów samochodowych (autobus Jelcz o nr rej. OKL S352 i Opel o nr
rej. OKL 37EM, samochód osobowy Renault o nr  rej. OKL 03372, samochód ciężarowy Peugeot o nr
rej. OKL 17012), będących własnością Gminy Wołczyn na cele związane z realizacją zadań publicz-
nych Gminy Wołczyn przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysoko-
ści:
1) 1,30 zł za 1 kilometr przebiegu autobusu Jelcz w okresie od 01 kwietnia do 31 października danego
roku kalendarzowego,   
2) 1,75 zł za 1 kilometr przebiegu autobusu Jelcz w okresie od 01 stycznia do 31 marca i od 1 listopada
do 31 grudnia danego roku kalendarzowego,   
3) 0,70 zł za 1 kilometr przebiegu autobusu Opel,
4) 0,65 zł za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego Renault,
5) 0,60 zł za kilometr przebiegu samochodu osobowego Peugeot,
za zgodą o której mowa w § 5.

§ 3

Ustala się stawki rozliczeń wewnętrznych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
Miejskiego w Wołczynie za przejazdy pojazdów samochodowych, wg zasad określonych § 1 na cele
związane z realizacją zadań gminy innych niż dowóz uczniów do jednostek oświatowych.

§ 4

1. Ustala się stawki za wynajem pojazdów samochodowych (autobus, samochód osobowy, ciężarowy),
będących własnością Gminy Wołczyn na cele związane z realizacją zadań własnych gminy wykonywa-
nych przez pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze mające siedzibę na terenie Gminy Wołczyn
w szczególności związanych z realizacją zadań statutowych tych jednostek w wysokości:

1) 4,50 zł za 1 kilometr przebiegu autobusu Jelcz, w tym podatek VAT,   
2) 3,50 zł za 1 kilometr przebiegu autobusu Opel, w tym podatek VAT,
3) 2,00 zł za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego Renault, w tym podatek VAT.

2. Ustala się stawkę za wynajem pojazdów samochodowych, o których mowa w § 2 będących własno-
ścią gminy Wołczyn innym osobom lub jednostkom nie wymienionym w § 1 - 3 oraz w ust. 1 niniejsze -
go paragrafu w wysokości określonej odpowiednio w ust. 1 punkt 1, 2 i 3 oraz 20 zł za 1 godzinę posto-
ju autobusu marki Jelcz lub Opel albo samochodu osobowego marki Renault, w tym podatek VAT.



3. W przypadku usług przewozowych wykonywanych w ramach realizacji wieloletniego programu „Po-
moc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz uczniów jednostek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Wołczyn pobiera się opłaty w wysokości określonej § 2 pkt 4-5.

4. W przypadku usług przewozowych wykonywanych w ramach realizacji zadań w zakresie świadcze -
nia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie dla osób doro-
słych i młodzieży przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne prze-
wlekłe zaburzenia czynności psychicznych zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn pobiera się opłaty
w wysokości pokrywającej koszty paliwa zużytego przez pojazd samochodowy wg zasad określonych w
§ 1. 

§ 5

Warunkiem skorzystania z pojazdów będących własnością gminy Wołczyn jest  złożenie wniosku o
umożliwienie skorzystania z wybranego pojazdu, określającego m. in. cel, termin oraz miejsce wyjazdu
i uzyskanie zgody. 

§ 6

1. Ustala się normę zużycia paliwa w wysokości 19,3 litra oleju napędowego na 100 kilometrów prze-
biegu autobusu Jelcz o numerze rejestracyjnym OKL S 352.

2. Ustala się normę zużycia paliwa w wysokości 9,1 litra oleju napędowego na 100 kilometrów przebie-
gu autobusu Opel o numerze rejestracyjnym OKL 37 EM.

3. Ustala się normę zużycia paliwa w wysokości 8,6 litra oleju napędowego na 100 kilometrów przebie-
gu samochodu osobowego Renault o numerze rejestracyjnym OKL 03372.

4. Ustala się normę zużycia paliwa w wysokości 6,5 litra oleju napędowego na 100 kilometrów przebie-
gu samochodu ciężarowego Peugeot o numerze rejestracyjnym OKL 17012.

5. Dopuszcza się uznanie za usprawiedliwione przekroczenia norm zużycia paliwa wymienionych w ust.
1 - 4 o nie więcej niż o 5% dla przebiegów pojazdów wykonywanych w okresie od 01 stycznia do 31
marca i od 1 listopada do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

6. Ustala się normę zużycia paliwa na ogrzewanie autobusu “Jelcz” o numerze rejestracyjnym OKL S
352 w wysokości 3 l oleju napędowego na 1 godzinę pracy instalacji grzewczej w okresie od 16 paź-
dziernika do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego. 

7. Ustala się normy zużycia oleju silnikowego i innych płynów związanych z eksploatacją pojazdów
zgodnie z instrukcją obsługi pojazdów. 

§ 7

Ustala się stawkę za wynajem kosiarki samojezdnej będącej własnością gminy Wołczyn w wysokości
30 (trzydzieści) złotych za jedną godzinę pracy kosiarki oraz ryczałtową kwotę 10 (dziesięć ) złotych ty -
tułem dowiezienia kosiarki na miejsce pracy i odwiezienia jej z miejsca pracy. Wymienione stawki
obejmują podatek VAT.

§ 8
Z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia tracą moc zarządzenie nr 178/2019 Burmistrza Wołczyna z
dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia
paliwa.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         Burmistrz Wołczyna

                                                                                                       mgr Jan Leszek Wiącek


