
Pod !{rgl?

zarzqdzenie Nr 0050.80..2019

Burmistrza Miasta KoCciezYna

z dnia 25.06.2019

w sprawie wprowadzenia norm zuiycia paliw plynnych pojazd6w samochodowych i sptz9tu silnikowego

eksploatowanych wjednostce Ochotniczej Stra2y Poiarnejw Koaciezynie oraz kontroliiobiegu

dokument6\,v Ochotniczej Straiy Poiarnejw Koacierzyniew zakresie zaopatrzania materialowego i uslug

Na podstawie ari. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2019I. poz. 506

z p62n.zm)oraz art. 32 usl. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie pEeciwpo2arowej (Dz.lJ. z 2018r'

poz. 62A z p62n.zm.) zatz4dzam co nastQpuje:

s1
1 Wprowadza siQ podstawowe normy zuzycia paliw plynnych dla pojazd6w samochodowych i spnqtu

silnikowego, eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Strazy Pozarnej w Koacierzynie (dalej oSP) oraz ustala

sie zasady kontroli oblegu dokumenl6w OSP w zakresie zaopatzenia materialowego iuslug zwiqzanych z ich

eksploatacjq

2. Dla ustalenia nom zu2ycia paliw plynnych dla poiazd6w samochodowych i sprzQtu silnikowego pzyigto

nastqpujAce kr,,te a okreSlania zuzycia paiwi

1) przyjmuje siQ normy zu2ycia paliwa podane pzez producenta, je2eli zostaly okreslone lub,

2) ptzyjmuje sie normy okreSlone w zazqdzeniu NI 8 Komendanta Gl6wnego Paistwowej Stla2y

Pozarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki tmnsporiowej w iednostkach organizacyjnych

Panstwowej Stra2y Po2arnej (ze zmianaml)lub ,

3) udokumentowane analizy zuzycia paliwa z innych Zr6del, w szczeg6lno6ci zawarte

w Bazie danych Biura Logistyki Komendy Glownej PSP norm zurycia paliwa pruez spzei plywajEcy/silnlkowy -

ustalonych podczas badai pzez jednostki organizacyjfe PSP

s2
1. Realizacja zadah zwiqzanych z zaopatzeniem mateialowym i uslugami dotyczqcymi eksploatacji

pojazd6w samochodowych i spzqtu silnikowego jednostki OSP powinna nastQpowad w spos6b celowy

i oszczqdny, z zachowanier,l zasady uzyskiwania najlepszych efeki6w.

2. Podstawq dokonywania wydatkow z budZetu Gminy l'lieiskiej KoSciezyna w pzypadkach

niepe ewidzianych awa ispzqtu pozarnlczego oraz zwiqzanych z tym uslug iest spaeqdzony ptzez Prczesa

OSi b4d2 Naczelnika OSP protok6lkoniecznosci, zaopiniowany pod wzglgdem konieczno6ci pzez Komendanta

Powiatowego Panstwowej SiraZy Pozamej w Koscieeynie ze wstQpnie skalkulowanymi kosztami, zlo2ony

w Urzedzie Miasta Koscierzyna i zatwierdzony peez Burmistz a Kocciezyny lub osobe peez niego wyznaczonq

pzy kontrasygnacie Skarbnika UzQdu.

3. Wzordruku plotokolu koniecznosci okreala ZalEcznik nI1 do niniejszego ZazEdze'ia

$3
'1. Faktury i rachunki za zakup malerial6w i uslug, o kt6rych mowa w S 2, po uzgodnieniu z Sekretazem

Urzqdu Miasla Kosciezyna, winny by6 pzekazywane niezwlocznie do Urzedu l\"liasta Koiciezyna i rcgulowane

z bud2etu Gminy l\,4ieiskiej Kosciezyna.

2. Zakupy materialdw i uslug, o kt6rych mowa w S 2, winny by6 dokonywane zgodnie z obowiqzujAcym

w Uzgdzie Miasta Ko6cieeyna Regu/amlre n udzielania zanbwieh' kl6tych waio{i nelto nie przekracza

Wrainej w zlotych tuwnawalasci kwoty i0 000 euro w unQdzie Miasta Ka1ciezyna'

lormrho-DlaIrym
It!ttrr!i.i
Grofhol



$4
ii celu zapewnienia racjonalnel i oszczQdnei gospodarki zuiycia paliw plynnych w eksploatowanych pzez oSP

pojazdach samochodowych orazw pracy sprzetu silnikowego ustala sie:

1 ) Podstawowe normy zuZycia pallw plynnych dla pojazddw pozarniczych stanowi4ce zal4cznik nr 2 do

ninidqzego Zarz qd ze n i a ;

2) Podstawowe normy zu2ycia paliw plynnych dla spzQtu silnikowego

ni etqzego Z arzEd ze n i a,

3) Obowi4zujqce ilosci rozruchow kontrolnych w ciqgu miesiqca

samochodowych oraz spzqtu silnikowego, na kt6ry pzysluguje paliwo plynne

rlnidszega Zarzqdzen ia.

stanowiqce zalqcznik nr 3 do

dla po2arniczych Poiazd6w

stanowi4cy zal4cznik nr 4 do

istalone nomy zuzycia paliw plynnych stanowia podstawe do rozliczania jako zu2ycie dla pojazdow

samochodowych i spzetu silnlkowego w normalnych warunkach eksploatacji'

s6
1. Norrna podsiawowa zuZycia paliwa, w sytuacji stwierdzonego przepalu' mo2e by6 zwiQkszona w

przypadku:

1) wyjazdu alamowego - do B% nomy, dla pzebiegu pojazdu liczonego lEcznie od wyjazdu do powrotu;

2) jazdyw ruchu mieiskim -do 5%;

si ci4gnieciu pzycrepy, , wyjqtkiem naczep, na kazd4tonq zeczywistemasy calkowitej peyczepy:

a. do 4,5% normy - dla poiazdu z silnlkiem o zaplonie lskrcwym;

b. do 2,5% nomy-dla poiazdu z silnikiem o zaplonie samoczynnym;

4) u2ywania pojazdu w irudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca - do

10% nomyi

5) u2ywania poza okresem zimowym klimatyzacjiw pojazdach -do 5% normy .^.
2. i4cznie suma zwiqkszenia normy podstawolYej zuzycia paliwa nie moze pftekroczye 30% lej normy

s7
l pzypaoiu niespEwno6ci technicznei pojazdu samochodowego lub sptz9tu silnikowego powodujqcej

p".i.,ir.i. nom spalania, nate2y go wycofac z eksploatacji lub dokonaa napraw, zapewniajacych zu2ycie

pallwa w granicach ustalonei nomy

s8' 1. Pod.lawq do rozliczenla paliw pojazdow samochodowych i sprzetu silnikowego eksploatowanych w

oSP s4
i1 ata spoqru silnikowego Okrosowe kaiy pracy' kl6rych wz6r okre'la zal4cznik nr 5 do ninieiszeqo

Zanqdzenia:-- '2; 
dla pozarni.r"go pojazdu samochodoweg o MiesiQczne kaiy drogowo' kt6rych wz6l okresla zal4cznik

nr 6 do niniejszego ZazAdzeria;' 
i. zu p,.rjat*" pro wadzenie Miesi1cznych karl drogowch poiazdlw samochodowych i o'(resowych kart

pracy sprz9tu silnikowego odpowiada Naczelnik oSP'
'-' '3.' 

Mieslqczne *iay irogow" pojazd6w samochodowych i okresowe karty pracy sptzetu silnikowego

nale2y spotzqdzia 
-czyteinie. 

Ewentualne pomylki nale2y przekre6li6 poiedynczq linia

u pra*idlo*y .api. *pisy*ae obok, umieszczaiac palalkq osoby dokonujqcej korckty'
' L w'Miestecnii karcie drogawe) pojazd6w samochodowych iw Okresowei karcie pracy sptzQlu

silnikowego nalzy wpisywad wszystkie \\.yiazdy, u2ycia i rozruchy kontrclne



5. Rozlicznie zuZycia paiw plynnych dla pojazdow samochodowych oSP nastqpuje co miesiqc

Dokumenty bQdqce podstaw4 rozliczenia, tl. Miesilczne kafty dtogowe pojazd6w samochodowych nale2y

dostarczye do Ueedu Miasla w Kosciezynie najp62niejdo 5lego dnia miesiEca.

6. Rozliczenie zuzycia paliw plynnych dla spzetu silnikowego oSP naslQpuje co kwartal. Dokumenty

bQdEce podstawE rozliczenia, tj. Oktesowe kady pracy naleZy dostarczad do UtzQdu lviasta Kosciezyna

najp62niej do s-tego dnia miesiqca rozpoczynajqcego kolejny kwartal.

7 Miesieczne kaiy dragowe polazdu samochodowego OSP oraz okresowe kav pracy sptz?lu

s lnikowego potwierdza ka2doEzowo dysponent pojazdu lub sprz9tu.

8. Ustala siQ mozllwosc uwzgl9dnienia w rozliczenlu zu2ycia paliw plynnych, podczas akcji lalowniczo-

gasniczych i innych akcjizabezpieczajqcych, pracq silnika pojazdu samochodowego na postoju w nastepuj4cych

uzasadnionych pzypadkach:

1) prowadzenia dzialai ratowniczych ptzy u2yciu autopompy;

2) oswietlenia lerenu w poee nocnej (nie dotyczy pojazd6w, ktore posiadajq na slale zainstalowane

niezale2ne uE qdzenia oCwietleniowe);

3) ogeewania kabiny kierowcy i zalogi oraz pEedzialu z autopompqw okresach niskich temperatur (nie

dotyczy pojazd6w, kt6rc posiadajqna siale zainslalowane niezale2ne uEqdzenia gQewcze);

4) podtrzymania wlaaciwej tempelatury silnika w okresach ujemnych lem peratur zewnetrz nych i

5) u2l,r/anja sygnal6w alarmowych do osteegania o wystepuj4cym zaglozeniu i niebezpieczeistwie dla

innych u2)tkownik6w drdg.

!e
Za prowadzenie peez jednostke OSP obowiqzuiEcei dokumentacji w zakresie zaopatftania mate alowego

i uslug zwiqzanych z eksploatacjE pojazdow samochodowych i spzqtu sllnikowego eksplodowanych w tej

jednostce odpowiada Naczelnik OSP.

510
Za prawidlowe rozliczenie zuzycia paliwa przez jednostkq OSP odpowlada wyznaczony pracownik Wydzialu

organizacy nego UtzQdu l\y'iasta w Koiciezynialie.

s 11

1. Wyjazd pojazdem samochodowym poza telen dzialalnoSci iednostki OSP w innych celach nii

ratowniczo-gasnicze lub szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistza Koaciezyny lub osoby pEez nlego

wyznaczonej.

2. Burmislz lub osoba peez niego wyznaczona, w pzypadku, o ktorym mowa w ust.1 dokonuie

stosownego potwierdzenia wyjazdo w MiesiQcznej karcie drcgowej

s 12

Traci moc Zazqdzenie nI0050.192.2017 Burmistrza Miasta Kosciezyna z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie

wprowadzenia norm zuzycia paliw plynnych pojazd6w samochodowych i sprzetu silnikowego eksploatowanych

w jednostce ochotniczej stra2y Pozaroej \i/ Kosciezynie oraz kontroli i obiegu dokument6w ochotniczej stlazy

Pozarnejw Koscievynie w zakresie zaopateania mate alowego iuslug.

s 13

\Nykonafie ZarzAdzenia powieza siQ Sekretalzowi l.lzqdu.

s 13

Zazadzen e wchodzi w 2ycle z dniem podpisanla, z moceobowiqzywania od dnia 1 stycznia 2018 roku

su RMtsr-Rz &1tAS rAll,w
tttLtItt Wi 

pu,\ht



Pzyczyna i okoliczno6ci uszkodzenia: .. ... .... ..

Zalqcznlk nr l doZarzEdz€nia nr0050.86.2019

Eurmislrza M asla KoScerzyna 2dnia2506.2019r

pRoToKOLKoNtEczNoSct Hr........120....

2dnia............... 20....roku

Nazwa spzetu pozam czego . . . ............

Szczegolowy zakres praci

SporzEdzaj4cy: Pod wzgledem merytorycznym sprawdzili

pieczqlka i patlpis pbc4lka i podpis

Naczetnika OSP lub Prezesa ASP (onendanla Pawialowega

Paistwowei Slqiy Pozamei w KaSciat4nie

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam'do realizacji

Burnislrz lub osoba Wznaczona

Lp.
Wyszczegolnienie niezbednych

do wykonania prac

Kosztzakupu
czescilub

podzespolu

Izl bruttol

RAZE[I:

koszt naprawy -
usluga

Irl bruttol
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Zalqczn k nr4 do Zaaqdzen a nr0050 86 2019

Blrmslaa Mlasla Ko6cierzyna zdna 25 062019r.

OBowtAZUJAcE ttosctoRAz czAsrRwANla RozRUcHOw KoNTRoLNYCHw CIAGU MIESIACADLA PoZaRNIczYcH

PoJAzDOwsAMocHoDowYcH lsPRzqTU slLNlKowEGoOSPwKoSclERzYNlE

1 Dla pojazddw poZarniczych bQdqcych w gotowo6ci boiowej nale2y wykonaa 4 rozruchy kontrolne w

m esiqcu tj. 1 raz w tygodniu.

2. Dla sprzQtu silnlkowego nalezy \irlkonaa 2 rozruchy kontrolne w miesiqcu tj' 1 mz na dwa tygodnie'

3 Pojazd pozamiczy lub spzqtsilnikowy, kt6ry w danym okresie byl wykotz ystywany podczas akcji

Iatowniczej, nle podlega rozruchowi kontrolnemu.

4. Rozliczane bqd4wylacznie lozruchy wpisane w karcie drogowej lub kalcie pracy'



Zalacznik nr5 do Zarzqdzenia nr0050 86.2019

Burmislrza Miasla Kosc ezyna z dnia 25.06 2019r.

O(REsowA XARTA PRACY

SPNZETU PTYWAJACEGO,SITNI(OWEGO, POzARIIICZEGO

rck

oddna

pojemnosa

zbiomika dm3 eksoloalacyinai ,. . .. , dm3/min eksoioalacvina: .. . . ,, ,, dm3/mln

Ewldencja pracy:

Slona 1 z 2
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