
ZARZĄDZENIE Nr 120.32.2022 

WÓJTA GMINY ZAŁUSKI 

z dnia 12 sierpnia 2022 roku 

w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa 

w samochodzie  Dacia  Dokker Nr rej. WPN 01533 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm. ) oraz  art.  4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 r. poz.217 ze zm.) zarządzam co następuje:: 

§1.  

Powołuje komisję  ds. ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie marki  Dacia  Dokker 

Nr. rej. WPN 01533 w składzie: 

1 Urszula Szybińska — Przewodniczący Komisji 

2. Dariusz Kujawa — członek 

3 Jarosław Żóltowski— członek 

§2.  

1. Podstawowym zadaniem Komisji jest ustalenie norm zużycia paliwa ON na 100 km. 

2. Badanie zużycia paliwa Komisja, o której mowa w §1, rozpoczyna 1.09.2022 r. i kończy 
30.09.2022r. 

3. Normę  zakładową  zużycia paliwa pojazdu należy ustalić  metoda uzupelnieniową  poprzez 
uzupełnienie zbiornika paliwa do pełna, jazdę  samochodem co najmniej 100 km w różnych 
warunkach ( ok. 1/3 jazdy po mieście, ok 1/3 na długich trasach , ok 1/3 jazda w terenie.) 

4. Ustalenie normy zużycia paliwa w szczególności polega na: 

1. Zatankowaniu, w dniu rozpoczęcia badania zbiornika samochodu do pełna, 
2. Spisaniu stanu licznika w dniu rozpoczęcia badania, 
3. Jazdę  samochodem zgodnie z § 11 ust.6 zarządzenia Nr 120.87.2020 r. Wójta Gminy 

Załuski z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z 
pojazdów służbowych w Urzędzie Gminy w Zaluskach , 

4. Uzupełnieniu tankowania paliwa w dniu zakończenia badania normy paliwa, 
5. Spisaniu licznika na dzień  zakończenia badania, 
6. Ustaleniu ilości przejechanych kilometrów w okresie przeprowadzenia badania, 
7. Ustaleniu ilości zużytego paliwa w okresie przeprowadzenia badania 
8. Wyliczeniu normy zużycia paliwa na 100 km. 
9. Każde tankowanie paliwa, w okresie przeprowadzenia badania, odbywa się  przy udziale 

co najmniej dwóch członków Komisji. 
10. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół  i przekazuje go Wójtowi 

Gminy Załuski w terminie do dnia 3.10.2022 r. 



K owski 

§3  • 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji 

*4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Zainski 



Załącznik Nr 1 

do zarządzenia 

Nr 120. 32. 2022 

Wójta Gminy Załuski 

z dnia 12 sierpnia 2022 r. 

Protokół  

badania zużycia paliwa 

sporządzony w dniu 2022 r. 

Komisja ds. ustalenia normy zużycia paliwa powołana zarządzenie Nr 'UB-U.2022 Wójta 

Gminy Załuski przeprowadziła badanie zużycia paliwa w następującym samochodzie: 

1. Nazwa pojazdu •  

2. Numer rejestracyjny •  

3. Data rozpoczęcia badania •  

4. Stan licznika w dniu rozpoczęcia badania •  

5. Data zakończenia badania •  

6. Stan licznika w dniu zakończenia badania •  

7. Ilość  paliwa w dniu rozpoczęcia badania •  

8. Ilość  zatankowanego paliwa w okresie , w którym prowadzone było badanie na 

podstawie faktur zakupu paliwa. 

Data zakupu ilość  zakupionego paliwa  

Data zakupu ilość  zakupionego paliwa  

9. Ilość  zatankowanego paliwa w dniu zakończenia badania •  

10. Ilość  przejechanych kilometrów w okresie badania ( wartość  z poz. 6 - wartość  z 

poz.4 )  



11. Ilość  zużytego paliwa na przejechane kilometry wyszczególnionych w poz.10 ( suma 

ilości paliwa z poz. 8 i 9)  

12. Opis przejechanych tras w okresie objętym badaniem 

13. Wyliczenie norm ,  zużycia paliwa na 100 km•  

Podpisy komisji 
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