ZARZĄDZENIE NR 37/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad gospodarowania materiałami pędnymi samochodu
służbowego Urzędu Miasta Inowrocławia marki SKODA SUPERB
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się normę zużycia etyliny 95 dla samochodu osobowego marki SKODA
SUPERB nr rej. CIN 43388 w ilości 9,4 litra na 100 kilometrów przebiegu.
§ 2. W miesiącach zimowych, tj. od listopada do lutego, norma zużycia paliwa wzrasta
o 20%.
§ 3. Zobowiązuje się Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta
Inowrocławia do prowadzenia miesięcznego rozliczenia paliwa z uwzględnieniem normy
określonej w § 1 oraz według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia czyni się Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 33/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia
22 lutego 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania materiałami pędnymi samochodu
służbowego Urzędu Miasta Inowrocławia marki SKODA SUPERB.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik do zarządzenia nr 37/2020
z dnia 23 stycznia 2020 r.

.......................................

(pieczątka)

KARTA DROGOWA NR .........

...................................
(podpis osoby odpowiedzialnej
za wydanie karty drogowej)

Pojazdu:

SKODA SUPERB,

nr rej. CIN 43388

za miesiąc ……………… 20…. r.

Imię i nazwisko kierowcy

Stan licznika 1-dnia miesiąca
Stan licznika ostatniego dnia miesiąca
Liczba przejechanych kilometrów
Lp.

Data

km
km
km
Ilość paliwa

Nr faktury

RAZEM:

litrów

Średnie zużycie paliwa na 100 km wyniosło:
Data sporządzenia:
……………………..….

………..………………………
(podpis sporządzającego)

Uwagi Kierowcy do stanu technicznego pojazdu:
…………………………………………………………...………………………………………

...……………………………………………..
(podpis Naczelnika Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego)
……………………………
(podpis sprawdzającego –
osoby odpowiedzialnej za wydanie karty drogowej)

Szczegółowe, miesięczne rozliczenie tras
Lp.

Skąd-dokąd

Data

Stan
licznika
przy
wyjeździe

Stan
licznika
przy
powrocie

Przebieg

Podpis
kierowcy

