Zarz~dzenie

Nr 77/2015

W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w

sprawie

Urz~du

wprowadzenia

Regulaminu

korzystania

z

samochod6w

sluihowych

Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 31 w

zwi~zku

z art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

gmirmym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z p6Zn. zm .) zarz'!-dzam, co

0

samorz,!-dzie

nast~puje:

§l.
Ustala si~ Regulamin korzystania z samochod6w sluzbowych

Urz~du

Gminy Nowe Miasto

§ 2.
Traci moe

Zarz~dzenie

Nr 31 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 071ipca 2015 roku w sprawie

wprowadzenia Regulaminu

korzystania z samochod6w sluzbowych

Urz~du

Nowe Miasto.
§ 3.
Wykonanie

zarz~dzenia

powierza

si~

Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Slawoll

1/ .),

riwrz ?a/~ski

Gminy

Zahjcznik do ZarzlJdzenia Nr 77/2015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 3 J grudnia 2015 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODOW SLUZBOWYCH
URZF;DU GMINY NOWE MIASTO

§1.

1. Celem Regulaminujest efektywne zarzqdzanie samochodami sluzbowymi Urzydu Gminy
Nowe Miasto poprzez wprowadzenie standard6w i jednolitych zasad dla zarzqdzania
i nadzorowania wykorzystywania samochod6w sluzbowych.
2. Regulamin obowiqzuje pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto.

§ 2.
1. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0:
1) Urzydzie - nalezy przez to rozumiec Urzqd Gminy Nowe Miasto,
2) Pracodawcy lub W6jcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Nowe Miasto,
3) Samochodzie sluzbowym - nalezy przez to rozumiec samoch6d stanowiqcy wlasnosc
Gminy Nowe Miasto,
4) Uprawnionej osobie -

nalezy przez to rozumiec pracownika posiadajqcego

upowaznienie do kierowania do prowadzenia samochodu sluzbowego.

§ 3.
1. Podstawq korzystania z samochodu sluzbowego jest pisemne upowaznienie wydane
przez W6jta Gminy, kt6rego wz6r stanowi

zal~czoik

or 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kaide wydane upowaznienie wpisywane jest do rejestru, kt6rego wz6r stanowi zal~czoik

or 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Upowaznienie

0

kt6rym mowa w ust. 2 wydawane jest na ustny wniosek Kierownika

Referatu.
4. Pracownicy Urzydu oraz W6jt mogq odplatnie korzystac z samochod6w sluzbowych do
cel6w prywatnych po uzyskaniu zgody pracodawcy lub osoby upowainionej i zawarciu
stosownej umowy.

5. Naleznosc do zaplaty za uzywanie samochodu sluzbowego do cel6w prywatnych
pracownik wplaci na wskazany rachunek gmmy w terminie 14 dni po zakonczeniu
miesiC}.ca w kt6rym uzywal samochodu.

§ 4.
1. Uzytkownik zobowi(}.Zany jest do:
1) eksploatowania samochodu w spos6b racjonalny z zachowaniem bezpieczenstwa
i ekonomicznych warunk6w jazdy,
2) dbania 0 czystosc uzytkowanego pojazdu,
3) dokonywania codziennej obslugi technicznej pojazdu, w tym zakupu paliwa oraz
plyn6w i innych element6w eksploatacyjnych,
4) w przypadku zauwazenia awarii czy usterek -

natychmiastowego zgloszenia

pracodawcy,

5) w przypadku wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradziezy samochodu bC}.dZ
element6w jego wyposazenia - niezwlocznego powiadomienia organu policji oraz
zgloszenia za posrednictwem pracodawcy, w przewidzianym przepisami terminie
szkody do ubezpieczyciela,
6) wykonania w ustalonych terminach przeglC}.du gwarancyjnego (jezeli dotyczy) oraz
technicznego samochodu.
2. Wszelkie zobowi(}.Zania wynikajC}.ce z naruszenia przepis6w ruchu drogowego pokrywa
kaZdy uzytkownik samochodu.
3. Uzytkownikowi

samochodu

zabrania

SI((

udostypniania

pojazdu

osobom

nieupowaznionym.
4. Po zakonczonej pracy samochody parkowane sC}. w garazu Urzydu, bC}.dz na terenie
ogrodzonym przy budynku Urzydu Gminy.

§ 5.
I. Kosztami utrzymania i eksploatacji samochod6w sluzbowych sC}. m.in:
1) zakup paliwa,
2) zakup olej6w silnikowych i innych plyn6w eksploatacyjnych,
3) oplaty za myjni y i czyszczenie wewnytrzne pojazdu,
4) zakup czysci zamiennych i podstawowych kosmetyk6w samochodowych,

5) oplaty za parkowanie,
6) naprawy i oplaty serwisowe,

7) oplaty za przejazd drogami platnymi w ramach wykonywania obowi'lzk6w
sluzbowych.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie i eksploatacjy samochod6w sluzbowych pokrywane
S'l przez Gminy, po zlozeniu przez uzytkownika samochodu dowodu zakupu (faktura
VAT) Iub innego dokumentu dowodowego potwierdzaj'lcego wysokosc poniesionych
wydatk6w, zgodnie z obowi'lzuj'lc'l w Urzydzie instrukcj'l obiegu i kontroli dokument6w
ksiygowych.
3. Uzytkownicy zobowi'lzani s'l do rozIiczania wydatk6w zwi'lzanych z uzytkowaniem
samochod6w sluzbowych na biez'lco.

§ 6.
1.

Rozliczenie samochod6w sluzbowych ze zuzycia paliwa i przebiegu wykonywane jest
przez wyznaczonych pracownik6w Referatu Finansowego Urzydu i nastypuje w oparciu
o indywidualn<} normy zuzycia paliwa w Iitrach na 100 km dla kazdego pojazdu.

2.

Ewidencjonowanie przejazd6w samochodami sluzbowymi prowadzone jest przez
uzytkownik6w samochod6w sluzbowych na ponumerowanych kartach drogowych
wedlug wzoru okreslonego w

zal~czoiku

or 3 do niniejszego Regulaminu.

Zal:,cznik nr 1
do ReguJaminu korzystania
z samochod6w sruzbowych
Urzt(du Gminy Nowe Miasto

Nowe Miasto, ... ......... ....... . .
(piecz?c nagl6wkowa)

UPOWAZNIENIE Nr ... .. .1...... .
do kierowania samochodem sluzbowym
UpowaZniam ........................... .................................................................... .
(imi? i nazwisko pracownika)

(stanowisko sluibowe)

legitymujqc'l1'ego sit( dowodem osobistym seria ...................... nr ............................. .
wydanym przez ............................................................................................ .
oraz prawem jazdy kategorii ................................. nr......................................... .
do kierowania samochodem sluzbowym marki .......... . ............................................. .
o numerze rejestracyjnym ................................................................................. .
UpowaZnienie wydaje sit( na okres od ....... ............... do ............. ..... ...................... .

Oswiadczenie upowatnionego:
Oswiadczam, ze zapoznalem/am sit( z Regulaminem korzystania z samochod6w sluzbowych
Urzt(du Gminy Nowe Miasto ustalonym Zarzqdzeniem Nr 77/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 grudnia 2015 roku i zobowiqzujt( sit( do jego przestrzegania.

(podpis i pieczt(c Pracodawcy)

Otrzymuj,r
upowai:niony pracownik
ala

Zalljcznik nr 2

do ReguJaminu korzystania
z samochod6w sluzbowych
Urzydu Gminy Nowe Miasto

REJESTR WYDANYCH UPOW AZNIENIEN DO KIEROW ANIA
SAMOCHODEM SLUZBOWYM

L.P.

e

Nr
u powainienia

Imi~

i nazwisko
osoby
upowainionej

Data
wydania

Okres

Marka samochodu do
ktorego wydano
upowainienie

Za11lcznik nr 3

do Regulaminu korzystania
z samochod6w sfuzbowych
Urzydu Gminy Nowe Miasto
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