
Zarzqdzenie nr 2/2OLL

W6jta GminY tqck

z dnia 03 stYcznia 2OLLr'

w sprawie : ustalenia wysokoSci stawek oplat na rok 2011 za wynaiem

autobus6w i innych poiazd6w stanowiqcych wfasnoS6 Gminy

tQck, a bedqcych w uiytkowaniu Gminnego Zakladu

Komunalnego wt4cku.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust'2 pkt'3 ustawy z dnia 8 marca 1990r'

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001r' Nr142, poz'1591 zp6in' zm)zarzqdzam

co nastepuje:

51

okre6lam wysoko66 stawki opfaty za wynajem samochodu marki Volkswagen

o nr rej. WPL 39 LH stanowiqcego wlasno66 Gminy tqck bqdqcego

w uiytkowaniu Gminnego Zakladu Komunalnego w tqcku, zgodnie z kalkulacja

koszt I kilometra przebiegu wynosi 0,8221 netto, a koszt 1 godziny pracy

kierowcy rrnynosi 15,232f netto- 4l@-ihl-t

5z

Okre3lam wysoko56 stawki opfaty za wynajem samochodu marki Volkswagen

o nr rej. WPL CE44 stanowiacego wfasno66 Gminy tqck bqdqcego

wuiytkowaniuGminnegoZak|aduKomunalnegowtqcku,zgodniezka|ku|acjq
koszt 1 kilometra przebiegu wynosi 1,302t netto- zafacznik nr 2'
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Okre6lam wysoko6i stawki oplaty za wynajem autobus6w o nr rej': WPL 5787'

WPBSsKGiWPL45wstanowiQcychw|asnoS6Gminytqckbqdqcych

w uiytkowaniu Gminnego Zak|adu Komuna|nego w tqcku, zgodnie z ka|ku|acjE

koszt 1 kilometra przebiegu wynosi 1,3921 netto, a koszt 1 godziny pracy

kierowc6w wynosi 2Q12zt netto-zelEged!-Ug



54

Do opfat za wynajem autobus6w i innych pojazd6w samochodowych

ustalonych na podstawie stawek, o kt6rych mowa 51, $2, $3 niniejszego

Tarzqdzenia naleiy doliczyd podatek VAT.

9s

Wynajem pojazd6w, o kt6rych mowa w tym Zarzqdzeniu oraz prowadzenie

dokumentacji finansowo-ksiegowej w tym wzglqdzie powierza siq Gminnemu

Zakladowi Komunalnemu w tqcku.

96

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Kierownikowi GZK w tqcku.
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Traci moc Zarzqdzenie nr 9/2oto w6jta Gminy w t4cku z dnia 30 kwietnia

2010r w sprawie ustalenia wysokoSci stawek opfat za wynajem autobus6w

i innych pojazd6w stanowiqcych wlasno5d Gminy tqck, a bqdqcych

w uiytkowaniu Gminnego Zakfadu Komunalnego w tqck, zmienione

Zarzqdzeniem nr 2/2OtIW6jta Gminy tEck z dnia 03 stycznia 2011r.
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Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.



Kalkulacja kosztu przebiegu 1 km samochodu markiVolkswagen o

Zafacznik nr 1

nr rej WPL 39LH

Wyliczenie dokonano na podstawie danych z okresu stycze6-grudzieh 2010r.

tqczny przebieg km samochodu w 2010r. 32496

Kalkulacja kosztu l godziny pracy kierowcy samochodu marki Volkswagen o nr rei WPL 39 tH

Wyszczeg6lnienie i.m. warto66 w zl zVkm

Remonty, naprawy, czq6ci zamien!q ! illeglQ4yi_ rok 8682,5621 0,27

Koszt paliwa: roK t5 321,7221 0,47

Ubezpieczenie pojazdu : rok 2648,OOzl 0,08

RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: rok 25658,2821 O,82

Wyszczeg6lnienie j.m. warto56 w zl zflkm

Koszty kierowcy:
-wynagrodzenie kierowcy 22246,7021

-dodatkowe roczne wynagrodzenie L 890,9721

-skfadki na ubezp. spoteczne 3 859,612f

-sktadki na Fundusz Pracy 591'3721

-fundusz Swiadczefi socjalnych 1048,002f

rok 29 636,6521 14,70

Inne koszty: rok tO67,26zl 0,53

RAZEM KOSZW BEZPOSREDNIE: 30 703,912f L5,23

Sporzqdzila : Kwestarz Katarzyna

w6r r'



Talaczniknr 2

Kalkulacja kosztu przebiegu 1 km samochodu markiVolkswagen o nr rej WPL CE 44

WVliczenie dokonano na podstawie danych z okresu stycze6-grudzief 2010r'

Wyszczeg6lnienie i.m. warto56 w zf zVkm

Remonty, naprawy, czesci zamienne i przeglEdy: rok 1 504,3021 o,l2

Koszt paliwa:

Ubezpieczenie Pojazdu:

rok 4 t74,t2zl 0,34

rok 475,0021 0,04

Koszty kierowcy:
-wynagrodzenie kierowcy 28776,0021

-dodatkowe roczne wynagrodzenie 2 M5,96zl
-skfadki na ubezp. spoleczne 4992'3921

-skfadki na Fundusz PracY 764,9421

-fundusz Swiadczefi socialnvch 1048,002f

rok
wtym na%

etatu

38027,2921
9 506,8221

3,10
O,77

lnne koszty:

RAZEM KOSZW BEZPOSREDNIE:

rok
wtymna%

etatu

t37t,t4zl
327,7921

0,09
0,03

15 988,032f 1,30

km samochodu w 2010r.

Sporzqdzifa : Kwestarz Katarzyna
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Zafacznik nr 3

Kalkulacia kosztu przebaegu 1 km autobus6w szkolnych

Wyliczenie dokonano na podstawie danych z okresu stycze6-grudzief 2010r.

Wyszczeg6lnienie i.m. wartoS6 w zl zllkm

Remonty, naprawy, czq6ci zamienne i przeglqdy: rok 20268,0321 0,22

Koszt paliwa: rok 95 938.232t 1,07

Ubezpieczenie pojazdu: rok 8 933,5021 0,10

RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: rok t25 139,7621 1,39

Przebieg roczny autobusu WPL 45 W 28030

Przebieg roczny autobusu WPL 85 KG 31948

Przebieg roczny autobusu WPB 5787 30083

taczny przebieg km samochodu w 2010r. 90061



oo

Kalkulacja kosztu l godziny pracy kierowc6w autobus6w szkolnych

Wyszczeg6lnienie j.m. wartoS6 w zl zVkm

Koszty 3 kierowc6w:
-wynagrodzenie kierowc6w 91 108,8021

-dodatkowe roczne wynagrodzenie 5 396,092t

-skladki na ubezp. spoleczne t5 43t,t3zl
-skfadki na Fundusz Pracy 2364,3721

-fundusz Swiadczef socjalnych 3 t44,0Ozl

rok 7t7 444,392t 58,26

lnne koszty: rok 4245,2221 2,tt
RAZEM KOSZTY BEZPOSREDNIE: L2L69o,6lzl @,37

GODZINA PRACY JEDNEGO KIEROWCY: 20,12

Sporzqdzila : Kwestarz Katarzyna


