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Zarz¹dzenie nr 39/2004

I

Starosty Rawskiego

;'::'{::I

z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie:wprowadzenia"Instrukcji paliwowo- materia³owej w
StarostwiePowiatowymw Rawie Mazowieckiej"
Na podstawieart., 35 ust. 2 ustawyz dnia 5 czerwca1998o samorz¹dzie
powiatowym(Dz. U. z 2001r. m 142,poz. 1592;ze zmianamiz 2002 r. m 23,
poz. 220,m 62, poz. 558,m 113,poz. 984, m 153poz. 1271,m 200, poz. 1688
m 214,poz. 1806;z 2003r. m 162poz. 1568;z 2004r. m 102poz. 1055,m 167
poz. 1759)orazustawyz dnia 29 wrzeœnia
1994roku o rachunkowoœci
(Dz. U. z
2002r. m 76 poz. 694 z póŸnozm.) zarz¹dzamco nastêpuje:

1.--

§ 1. Ustalam"Instrukcjê o gospodarcepaliwowo - materia³owejdla Starostwa
Powiatowegow RawieMazowieckiej" w brzmieniuokreœlonym
w za³¹czniku
do zarz¹dzenia.
§ 2. Wykonaniezarz¹dzeniapowierzamSekretarzowiPowiatu.
§ 3. Traci moc Zarz¹dzeniem 14/2002z dnia 28 grudnia2000roku.
§ 4. Zarz¹dzeniewchodziw ¿yciez dniem 1 stycznia2005roku.
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w gospodarce
w Starostwie

Instrukcja
paliwowo

Powiatowym

.

- materia³owej

w Rawie

Mazowieckiej

Instrukcjaokreœla
podstawowezadaniai obowi¹zki wynikaj¹ce z oszczêdneji racjonalnej
gospodarkipaliwowejoraz prowadzeniezwi¹zanejz ni¹ dokumentacjieksploatowania
pojazdówsamochodowych,
maszyni sprzêtu.
l.

Zadania:
a) ustaleniezak³adowychnorm zu¿yciapaliw p³ynnych,olejów i smarów.
b) okreœlenie
niezbêdnychdokumentacjieksploatacyjnych
pojazdówsamochodowych,
maszyni sprzêtu.
2.
Postanowieniaszczegó³owe:
i
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2.1. Obowi¹zkipracowników
odpowiedzialnych
zagospodarkê
paliwowo- transportow¹
2.1.1. W WydzialeOrganizacyjny
i WydzialeKomunikacji,Dróg i Transportusprawy
gospodarki
paliwowo- mateña³owej
prowadzone
s¹ przezwyznaczonych
pracowników.
2.1.2. Zakres
obowi¹zków pracownikówprowadz¹cychsprawypaliwowo - komunikacyjne

-

obejmuje:
prowadzeniedokumentacjipaliwoweji transportowejwprowadzonejniniejsz¹

-

instrukcj¹,
weryfikowaniezapisówdokonywanychprzezkierowców i operatoróww
dokumentachpracypojazdów i sprzêtu,
rozliczaniezu¿yciapaliw i olejów,
instruowaniekierowców i operatorówna tematzasadkontrolowaniaich pracyw
zakresieoszczêdnegozu¿yciapaliw i olejów,
badanieprzyczynuszkodzeñpojazdówi sprzêtu.
Rozliczaniezu¿yciapaliw silnikowychi smarów.
Dokumentamistanowi¹cymipodstawêdo rozliczaniazu¿yciapaliw i olejów s¹:
okresowakarta pracypojazdusamochodowego
za³.nr l dla samochodówosobowych

-

raport miesiêcznypracy sprzêtudla sprzêtuo mocy do 10KW za³.nr 3,
ekwiwalentgodzinpracy sprzêtuo mocydo 10KW i zu¿yciapaliwa,za³.nr 4,
raport odœnie¿arki
ZIL D - 470 (za³.nr 5)
innedokumentydotycz¹ceiloœcipobranychpaliw i olejów (rachunki),

3.
3.1.
³-'

-

lubkartadrogowaSM- 101za³.nr 2,

zak³adowe normy zu¿ycia paliw i olejów oraz wskaŸniki podawane przez

producentów.
3.1.1. W
przypadkuwystawieniadziennychkart pracypojazdówsamochodowychSM - l na
koniecmiesi¹carozliczeniezu¿yciapaliwa i przebiegukilometrów dokonaænale¿yw
oparciuo:
- miesiêczn¹kartê eksploatacyjn¹SM l - 13 (za³.nr 6)
- miesiêczn¹kartê rozliczeniapaliwa ( zat nr 7).
3.1.2. Dla sprzêtuo napêdziespalinowymo mocy do 10 KW prowadzisiêraport pracy
sprzêtu(zat nr 3), który wype³niasiêzbiorowo za ca³ymiesi¹c oraz oddzielnie
ewidencjêgodzinpracy sprzêtuo mocydo 10KW i zu¿yciapaliwa (zat nr 4)
3.2. Czynnoœci
pracownikówdysponuj¹cychpojazdamisamochodowymiw zakresie
rozliczaniapaliw i olejów.
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3.2.1. Pracownikdysponuj¹cypojazdamisamochodowymiw zakresierozliczaniazu¿ycia
paliw i olejów wykonujenastêpuj¹ceczynnoœci:
- sprawdzaprawid³owoœæ
wype³nianiadokumentówstanowi¹cychpodstawêdo
rozliczaniazu¿yciapaliw i olejów,
- sprawdzamiesiêcznezestawieniepracysprzêtuo mocy do 10KW ,
- sporz¹dzamiesiêczn¹kartê rozliczeniapaliwa.Dokumentemrozliczaj¹cymzu¿ycia

paliwajest kartadrogowaSM- 101lubmiesiêczna
kartarozliczenia
paliwa.

~

3.3. Uznanieprzepa³upaliwaza uzasadniony.
3.3.1. Starostamo¿euznaæprzepa³paliwaza uzasadnionyw nastêpuj¹cychsytuacjachi
wielkoœciach:
- je¿eli silnik pojazdujest w okresiedocieraniado 5%,
- je¿elipojazdci¹gnie przyczepêdo 10 % (dotyczytak¿eholowaniapojazdu),
- w okresiezimowymod 1 listopadado 31 marca,kiedy temperaturaspadaponi¿ej00C
i warunki atmosferyczne
powoduj¹ zwiêkszeniezu¿yciapaliwaw stosunkudo zu¿ycia
paliwaw lecie 10%.
3.3.2. Starostazatwierdzawnioski o obci¹¿eniuza nieuzasadnione
przepa³y.
4.
Normowaniezu¿yciapaliwa.
4.1. Normy zak³adoweustalaKomisjapowo³anaprzezStarostê.
4.1.1. Starostazatwierdzanormy maksymalnego
zu¿yciapaliw jako normy zak³adowe.
4.1.2. Normy zak³adowestanowi¹ podstawêdo rozliczaniazu¿yciapaliwa,obliczania
oszczêdnoœci
w zu¿yciupaliwajako normy zak³adowe.
4.2. Normy zu¿yciapaliwaustalasiêbior¹c pod uwagê:
- wyniki pomiaruzu¿yciapaliwaprzeprowadzonegow rzeczywistychwarunkachpracy
pojazdu,maszynyi sprzêtu,
- fabrycznewskaŸnikizu¿yciapaliwa.
4.2.1. Dla ci¹gników rolniczychi maszynustalasiênormy zu¿yciapaliwa na motogodzinê
pracy silnika.
5.
Badaniezu¿yciapaliw silnikowych.
5.1. Badaniezu¿yciapaliwaw drodzepomiarudokonujesiêpoprzezzastosowanie
zbiorników pomiarowych.Wyj¹tkowo, w uzasadnionych
przypadkach,pomiarmo¿e
byædokonanymetod¹ pe³negozbiornika.
5.2. Komisjaprzedstawiawyniki badaniapomiaruzu¿yciapaliwa Staroœcie
celem
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zatwierdzenia.

6.
6.1.

Normowaniezu¿yciaolejów silnikowychi smarów.
Ca³kowitezu¿ycieoleju silnikowegopotrzebnegodo bie¿¹cegouzupe³nieniaw
normalnychwarunkacheksploatacyjnych
pojazdówsamochodowych
i ci¹gników nie
przekraczaæ
objêtoœciowo:
- powinno
dla silników o zap³onieiskrowym
- 1% zu¿yciapaliwa,
- dla silników o zap³oniesamoczynnym - 1,7%zu¿yciapaliwa.
6.1.1. Doœæ
oleju silnikowegozu¿ytegona okresowewymianynie uwzglêdniasiêprzy
obliczaniuprocentowegozu¿yciana bie¿¹ceuzupe³nienia.
7.
Normy zu¿yciapaliwaustalasiêoddzielniedla ka¿degorodzajupaliwa.
8.
Zasadywykonywaniaobs³ugtechnicznychpojazdów.
Czêstotliwoœæ
i zakreswykonywaniaobs³ugtechnicznychpojazdów,maszyni sprzêtu
powinnybyæzgodnez zaleceniamiproducentów.Nale¿yprowadziækarty pojazdulub
rejestrwykonywanychobs³ug.
9.
Rozliczaniezu¿yciapaliwa opa³owegow kot³owni olejowejdokonywanyjest wg
rzeczywistegozu¿ycia.
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