
ZARZĄDZENIE NR 29/2008 
Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie zasad korzystania z środków transportu będących własnością Urzędu Gminy 
Kowiesy

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Samochód służbowy marki  Citroen Berlingo oraz przyczepka samochodowa marki  Sylan, 
będące własnością Urzędu Gminy Kowiesy, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji 
zadań statutowych.

§  2.  Z  samochodu  służbowego  mogą  korzystać:  Wójt,  Radni,  pracownicy  Urzędu  Gminy, 
Kierownicy  i  Dyrektorzy  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  pracownicy  Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Oświaty na podstawie poleceń wyjazdu.

§ 3. 1. W celu racjonalizacji kosztów transportu należy organizować wyjazdy kilkuosobowe.
2. Odstąpienie od zasady określonej w ust. 1 jest dopuszczalne z uwagi na szczególny charakter 
sprawy  lub  brak  dogodnego  połączenia  komunikacyjnego  umożliwiającego  jej  załatwienie  w 
godzinach pracy lub o określonej porze.

§ 4.  Korzystanie z samochodu służbowego powinno być udokumentowane w karcie drogowej 
prowadzonej przez Sekretarza Gminy.

§ 5. Korzystanie z samochodu służbowego do celów służbowych, w tym w niedziele i święta oraz 
dni wolne od pracy może odbywać się za zgodą Wójta lub osoby przez niego upoważnionej.

§  6.  Zaspokajanie  potrzeb  komunikacyjnych  Urzędu  Gminy  może  być  uzupełnione  poprzez 
używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych na podstawie odrębnej 
umowy cywilno-prawnej.

§  7.  1.  Do  realizacji  celów  służbowych  Wójt  Gminy  może  upoważnić  pracownika  Urzędu  do 
osobistego korzystania i kierowania pojazdem służbowym.
2. Pracownik upoważniony na podstawie ust.  1, obowiązany jest posiadać stosowny dokument 
uprawniający  do  kierowania  danym  pojazdem i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za 
udostępniony pojazd.
3.  Upoważnienie,  o  którym  mowa,  może  być  udzielone  na  stałe  lub  jednorazowo.  Rejestr 
upoważnień prowadzi Sekretarz Gminy.

§ 9.  1.  Udostępnianie samochodu służbowego osobom, o których mowa w  § 7,  następuje na 
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, określone w instrukcji w sprawie gospodarki środkami 
transportu w Urzędzie Gminy Kowiesy.
2. Po zakończeniu podróży służbowej samochód powinien być odprowadzany w miejsce stałego 
garażowania.
3. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2 korzystający z samochodu ma 
obowiązek dołożyć maksymalnej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia samochodu.
4. Rozliczenie korzystania z samochodu służbowego następuje na zasadach określonych w § 5.

§ 10.  Szczegółowe zasady gospodarki środkami transportu, będącymi własnością Urzędu Gminy 
Kowiesy określa Instrukcja w sprawie gospodarki środkami transportu w Urzędzie Gminy Kowiesy, 



stanowiąca załącznik do Zarządzenia.

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         Wójt Gminy
/-/ Andrzej Józef Luboiński


