
Torzqdzenie nr I 1/2012
W6jto Gminy tqck

z dniq 23 stycznio 2012r.

w sprowie: uslolenio wysoko5ci slqwek oplol no rck20122o
wynojem oulobus6w i innych poiozd6w slonowiqcych
wlosnoii Gminy tqck, o bgdqcych w uiylkowoniu
Gminnego Zoklodu Komunolnego w tqcku.

No podstowie orl. 30 ust.l i ust.2 pki.3 ustowy z dnio 8

morco 1990r. o somozqdzie gminnym (Dz. U. z 200\r' Nrl42,

poz.l59l zpo2n.zm.l zozqdzom co nostgpuje:

sr
OkreSlom wysokoic slowki optoiy zo wynojem somochodu morki

Volkswogen o nr rej. WPL 39 LH stonowiqcego wlosno66 Gminy

tqck bgdqcego w u2ylkowoniu Gminnego Zoktodu Komunolnego

w tqcku, zgodnie z kolkulocjq koszl I kilomelro przebiegu wynosi

l,0lzl netlo, o koszl I godziny plqcy kierowcy wynosi 17,4721

neflo- zotocznik nr l.

s2

OkreSlom wysoko66 siqwki oploty zo wynojem somochodu morki

Volkswogen o nr rej. WPL CE44 stonowiqcego wtosnoic Gminy

tqck bedqcego w u2yikowoniu Gminnego Zoktodu Komunolnego

w tqcku, zgodnie z kolkulocjq koszl I kilomelro przebiegu wynosi

0,7321 netto, o koszf I godziny procy kierowcy wynosi 17,4721 nelto
- zoloczniknr 2.



o
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Okre5lom wysokoS6 slowki optoiy zo wynojem outobus6w o nr rej.:
WPL 5787, WPB 85KG i WPL 45YV stonowiqcych wlosnoS6 Gminy
tqck bgdqcych
w u2ytkowoniu Gminnego Zoklodu Komunolnego w tqcku,
zgodnie z kolkulocjq koszt I kilomelro przebiegu wynosi 2,0321

neflo, o koszl 1 godziny procy klerowc5w wynosi 22,5821 netlo-
zotocznik nr 3.

s4

Do oplot ze wynojem outobus6w i innych pojozd6w
somochodowych ustolonych no podstowie stowek, o kt6rych
mowo Sl, 52, $3 niniejszegoTozqdzenio nolei doliczy6 podoiek
VAT.

$5

Wynojem pojozdow, o kt6rych mowo w lym Tozqdzeniu oroz
prowodzenie dokumenlocji finonsowo-ksiggowej w fym wzglgdzie
powiezo sig Gminnemu Zoklodowi Komunolnemu w tqcku.

s6

Wykononie Zozqdzenio powieao sig Kierownikowi GZK w tqcku.

s7

Troci moc Tozqdzenie nr 2/2011 Wojto Gminy w t-qcku z dnio 03

stycznio 20llr w sprowie ustolenio wysokoSci stowek optot zo
wynojem oufobus6w i innych pojozd6w stonowiqcych wlosno36
Gminy t-qck, o bgdqcych w u2ytkowoniu Gminnego Zoklodu
Komunolnego w Lqck, zmienione Tozqdzeniem nr l1/2012 Wojto
Gminy t-qck z dnio 23 stycznio 2Ol2r.

s8

Tonqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 0l luty 2012rokv.
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Zolocznik nr I

Kolkulocio kosztu przebiegu I km somochodu morkiVolkswogen o nr rej WPL 39LH
Wyliczenie dokonono no podslowie donych z okresu styczefr-grudzieh 201 lr.

L km somochodu w 20] lr. 27 99s

Wyszczeg6lnienie i.m. wqrfo5i w zl zl/km
Remonty, noprowy, czgSci zomienne i pzeglqdy: roK 9 039,14zl 0,32
KoL4 poliwo: rok 16 310,7921 0,58
U bezpieczenie pojozdu: roK 3034,4221t 0,lr
RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: rok 28 384,3521 1,01

Kolkulocjo kosztu I godziny procy kierowcy somochodu morkiVolkswogen o nr rej Wp[ 39 tH

Wyszczeg6lnienie i.m. worloSi w zl zl/h
Koszt wynogrodzenio 3 kierowc6w ipochodne od
wynogrodzeh:

rok 34184,262t 16,96

Inne koszly: rok 1O28,4Ozt 0,51
RAZEM KOSZW BEZPOSREDNIE: 35212,6621 17,47

Spozqdziio : El2bieto Zowojek
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Tolocznik nr 2

Kofkulocjo koszlu przebiegu I km somochodu morki Volkswogen o nr rej WpL CE 44
Wyliczenie dokononono podslowie donych z okresu styczeh-grudzieh 201 I r.

Wyszczeg6lnienie i.m. wortoS6 w zl zllkm
Remonty, noprowy, cze5ci zomienne i przeglqdy: roK 3 291,682l 0,262/t
Koszt ooliwo: rok 5191,662|t 0,422lt
U bezpieczenie poiozdu : rok 592,002|, 0,052t
RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: rok 9 075,3421 O,73zl

t-oczn km somochodu w 2Ol I r.

Kolkulocio kosztu I godziny procy kierowcy somochodu morki Volkswogen o nr rej Wp[ 3g LH

Wvszczeg6lnienie l.m. wortoSd w zt zl/h
r\osil wynogroozento 3 kierowcow i pochodne od
wynogrodzen:

Inne kosziv:

rok 34184,262ll 16,96

rok 1 O28,4Ozl 0,5r
RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: 35 212,6621 17,47

czosu procv w 20,l lr.

Spozqdziio : El2bieto Zowojek



Zolqcznik nr 3

Kolkulocjo koszlu przebiegu I km oulobus6w szkolnych

Wyliczenie dokonono no podstowie donych z okresu styczeh-grudziefr 20,| | r.

Wyszczeg6lnienie

[emontv, noprowv, cze5ci zomienne i pzeglqdv:
Koszt poliwo:
Ubezpieczenie
RAZEM

j.m. worloSi w zl
zllkm

roK Q6165,752t 0,70
roK 11 5 27 5,552t 1,22
roK 10994,182t 0,1 I
rok 192 435.4821 2,03

Pzebieg rocznv outobusu WpL 45 yV 31545
Przebieg roczny outobusu WpL BS KG
Przebieg roczn

345r 6
28466

[qczny p]zebleg km somochodu w 2010r. 94627
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Kolkulocjo koszlu I godziny procy kierowc5w oulobus6w szkolnych

Spoaqdzilo : El2bieto ZowojeK
/ W6jt Gminv Lack

zhienitADj<r{chi

Koszl wynogrodzenio 3 t<lerowc6w ipoEtrodne od
wynogrodzeh:

133 278,522t

Inne koszlv:
RAZEM KOSZTY BEZPOSNEOTIN 136 576,9521 67,75GODZINA PRACY JEDNEGO KIEEOTA'CN

Wvmior czosu procy w 20l li


