Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 20 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 19.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych będących własnością Gminy Piątnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), zarządzam co następuje:
§ 1. Ilekroć w nieniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) Wynajmującym - należy przez to rozumieć Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy;
2) Najemcy - należy przez to rozumieć pracownika szkoły podstawowej, przedszkola lub innej jednostki
organizacyjnej Gminy Piątnica nie będącej szkołą, wynajmującego autobus;
3) autobusie - należy przez to rozumieć autobus szkolny będący własnością Gminy Piątnica;
4) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub przedszkole prowadzone przez Gminę Piątnica.
§ 2. 1. Autobus może być wykorzystywany do innych celów niż dowóz dzieci do szkół.
2. Wynajem autobusu może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie będzie wpływał na zmianę harmonogramu
dowozu uczniów do i ze szkół, który opracowywany jest na każdy rok szkolny.
§ 3. 1. Ustala się następujące zasady wynajmu autobusów:
1) szkolne zawody sportowe oraz konkursy szkolne, w których biorą udział uczniowie - bez opłat;
2) przejazdy uczniów ze szkół, w związku z udziałem w uroczystościach szkolnych, gminnych itp.
w ramach promocji gminy - bez opłat;
3) przejazdy uczniów ze szkół w ramach wolontariatu - bez opłat;
4) wycieczki szkolne, zorganizowane wyjazdy do kina, teatru, na basen itp. dla szkół - płatny (ilość
przejechanych km x średnia cena paliwa ustalona zgodnie z kalkulacją);
5) inne wyjazdy, w których nie biorą udziału uczniowie ze szkół - płatny (ilość przejechanych km x średnia
cena paliwa ustalona zgodnie z kalkulacją).
2. Kalkulacja kosztów usługi wynajmu autobusów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wójt Gminy Piątnica może podjąć decyzję o zmniejszeniu bądź zwolnieniu z opłat za wynajem autobusu
o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.
§ 4. Trasa wynajmu autobusu liczy się od momentu wyjazdu autobusu z miejsca parkowania do momentu
powrotu autobusu do miejsca parkowania.
§ 5. 1. Najemca pokrywa koszty za opłaty drogowe obowiązujące na trasie autobusu oraz opłaty za parking.
2. Na Najemcy ciąży obowiązek ubezpieczenia osób korzystających z wynajętego autobusu.
§ 6. 1. Wniosek o udostępnienie autobusu należy składać w siedzibie Wynajmującego co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem wynajmu.
2. Wzór wniosku o udostępnienie autobusu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 7. 1. Rozliczenie kosztów wynajmu autobusu dokonuje się na podstawie pisemnej informacji,
sporządzanej przez pracownika Wynajmującego autobus, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
wynajęcie autobusu.
2. Wzór pisemnej informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 8. 1. W przypadku powstałych uszkodzeń w czasie wynajmu autobusu z winy Najemcy sporządza się
protokół.
2. Uszkodzenia i usterki powstałe w autobusie w czasie wynajmu zostaną usunięte przez Wynajmującego,
natomiast Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy.

Id: 2D530244-F4D6-4F0C-81F3-AFDB6DA4BEA6. Podpisany

Strona 1

§ 9. Czas pracy kierowcy autobusu podczas najmu musi być zgodny z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o czasie pracy kierowcy (Dz. U. z 2019 poz. 1412 ze zm.).
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Artur Wierzbowski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19.2020
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 lutego 2020 r.
KALKULACJA KOSZTÓW USŁUGI WYNAJMU AUTOBUSÓW
I. Kalkulacja kosztów do ustalenia stawki najmu autobusu marki Mercedes Benz, nr rejestracyjny BLM
30438 - 56 miejsc:
1. Liczba przejechanych km za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

2. Zakup paliwa za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Stawka najmu autobusu za 1 km

17 547 km

68 642,13 zł

3,91 zł

II. Kalkulacja kosztów do ustalenia stawki najmu autobusu marki Jelcz, nr rejestracyjny BLM 02223 48 miejsc:
1. Liczba przejechanych km za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

2. Zakup paliwa za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Stawka najmu autobusu za 1 km

16 699 km

49 410,00 zł

2,96 zł

III. Kalkulacja kosztów do ustalenia stawki najmu autobusu marki Autosan Tramp, nr rejestracyjny
BLM 35795 - 39 miejsc:
1. Liczba przejechanych km za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

2. Zakup paliwa za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Stawka najmu autobusu za 1 km
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16 747 km

53 393,84 zł

3,19 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19.2020
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 lutego 2020 r.
Wniosek o udostępnienie autobusu nr ..........................
płatny / bezpłatny1)
I. Wnioskodawca:
1. Nazwa placówki:

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

2. Nazwisko i imię
najemcy - nauczyciela:

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

3. Nr kontaktowy:

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

II. Dane dotyczące wyjazdu:
1. Cel wyjazdu:

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

2. Data wyjazdu:

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

3. Godziny wyjazdu:

od ....................................................... do .....................................................

4. Trasa przejazdu:

z .......................................................... do ....................................................

5. Łączna ilość osób:

................ w tym uczniów ........................., opiekunów ...............................

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

Data i podpis najemcy/nauczyciela

III. Potwierdzam potrzebę zapewnienia przewozu
.................................................................
Data i podpis Dyrektora Szkoły
IV. Potwierdzam możliwość / nie potwierdzam możliwości zapewnienia przewozu
Autobus:

MERCEDES-BENZ / JELCZ / AUTOSAN TRAMP

Kierowca:

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

..............................................................
Podpis pracownika CUS

............................................................
Podpis pracownika kadr CUS

V. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udostępnienie autobusu
.....................................................
Data i podpis dyrektora CUS

1) niepotrzebna

skreślić
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19.2020
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 20 lutego 2020 r.
Rozliczenie kosztów wynajmu autobusu
I. Wypełnia kierowca autobusu:
Stan licznika autobusu na moment rozpoczęcia wynajmu:

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

Stan licznika autobusu na moment zakończenia wynajmu:

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

Ilość przejechanych km:

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

Średnie spalanie autobusu na 100 km:

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

................................................
Podpis Kierowcy
II. Wypełnia pracownik CUS w Piątnicy:
1. Wyjazd realizowany przez:

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

2. Ilość przejechanych km:

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

3. Stawka za wynajem autobusu:

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

4. Łączna kwota do zapłaty:

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

5. Słownie:

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

6. Tytuł płatności:

ROZLICZENIE KOSZTÓW PALIWA
ZGODNIE Z WNIOSKIEM NR ........................................................

7. Nr rachunku bankowego:

31 8762 0009 0000 2453 2000 0020

....................................................
Data i podpis pracownika CUS
........................................................
Data i podpis najemcy/nauczyciela
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