
ZARZĄDZENIE NR W.120.3.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia normy zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla ciągnika rolniczego

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się normę eksploatacyjną zużycia paliwa dla  ciągnika rolniczego marki KUBOTA typ M11 
o numerze rejestracyjnym WSI 86UT na:

- 12 l/h oleju napędowego

§ 2. Ewidencjonowanie pracy i rozliczenia zużycia paliwa ciągnika rolniczego dokonywane jest wg. 
następujących zasad:

1) Prowadzona jest ewidencjonowany czas pracy na karcie ewidencji pracy , stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, z zachowaniem ciągłości zapisów w kolejnych dniach miesiąca.

2) Prowadzone jest rozliczenie zużycie paliwa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3. Kartę ewidencji pracy ciągnika prowadzi pracownik ds. gospodarki komunalnej.

§ 4. W karcie ewidencji pracy kierowca po każdym powrocie podpisuje się oraz wpisuje stan licznika.

§ 5. Rozliczenie zużycia paliwa będzie dokonywane przez pracownika ds. operacji księgowych i spraw 
finansowych w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni zgodnie z normą.

§ 6. Ustalona norma zużycia paliwa stanowią podstawę do rozliczania w normalnych warunkach eksploatacji 
i nie może być przekroczona.

§ 7. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu powodującej przepał, pojazd należy wycofać 
z eksploatacji, naprawić zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr W.120.3.2015 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia  27 stycznia  2015r 

 

 

KARTA EWIDENCJI PRACY POJAZDU 

CIĄGNIKA ROLNICZEGO KUBOTA, Typ M11 Nr rej WSI 86UT  

Stan licznika ……………………h 

 

Lp. Podpis 

zlecającego 

wyjazd 

Data Cel wyjazdu, opis trasy Stan licznika 

rosnąco 

Czas pracy Nazwisko i Imię 

kierowcy 

Podpis 

kierowcy 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         
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12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

 

Stan paliwa na koniec miesiąca ………………… 

Sporządził:   ………………………..      Zatwierdził: ……………………………                                 

           
(data i podpis)

                                                                                                                 
 (data i podpis)
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr W.120.3.2015 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia  27 stycznia  2015r 

 

 

 

ROZLICZENIE ZUŻYCIA PALIWA 

 CIĄGNIKA ROLNICZEGO KUBOTA, Typ M11 Nr rej WSI 86UT 

w miesiącu …………. 

Dane dotyczące pobrania 

Nazwisko i imię kierowcy Podpis 
Data Nr Faktury 

 

ON  

     

     

     

     

     

Ogółem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: …………………………         Zatwierdził : …………………………… 
(data i podpis)               (data i podpis) 

 

 

 

 

 

Rozliczenie 

 

ON 

w litrach 

1. Pozostało z rozliczenia z poprzedniego miesiąca  

2. Pobrano na stacjach paliw   

3. Razem  

4. Przepracowano: ………….…. h 5.        Zużyto  

6. Pozostało na następny miesiąc  

7. Norma zużycia paliwa L/h  

8. Teoretyczne zużycie wg normy  

9. Różnica (8 – 5)  
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