
Zarządzenie Nr V/125/W/2008 

 

 ZARZĄDZENIE NR V/125/W/2008 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 maja 2008 roku 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. 

OOL 10 AU 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózn.zm.) 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Umożliwia się udostępnienie samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU 

będącego własnością gminy: 

1) placówkom oświatowym na organizowanie wycieczek szkolnych i przedszkolnych, 

2) jednostkom organizacyjnym gminy oraz stowarzyszeniom realizującym zadania gminy, 

3) osobom fizycznym lub prawnym, nie wymienionym w pkt 1 i 2. 

§ 2 

Ustala się, że zwrot kosztów przejazdu za udostępnienie samochodu osobowego marki 

Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU dla podmiotów określonych w § 1 pkt 1 i 2, wynosi 1,00 zł + 

VAT w wysokości 7 % tj. 1,07 zł brutto ( słownie : jeden złoty i siedem groszy), jako 

odpłatność za każdy kilometr jazdy. 

§ 3 



1.Ustala się kwotę 1,50 zł + podatek VAT w wysokości 7% tj. 1,61 zł brutto ( słownie: jeden 

złoty i sześćdziesiąt jeden groszy), za każdy kilometr jazdy samochodem osobowym jako 

odpłatność dla osób zawartych w § 1 pkt 3. 

2. Ustala się kwotę 40,00 zł + podatek VAT w wysokości 7 %, tj. 42.80 zł brutto ( słownie: 

czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy), jako odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę 

postoju samochodu osobowego, dla osób zawartych w § 1 pkt 3. 

§ 4 

Wynajem samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. OOL 10 AU następuje na 

podstawie umowy stron. 

§ 5 

Traci moc Zarządzenie NR 69/W/2006 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 lipca 2006 roku w 

sprawie ustalenia zasad wynajmowania samochodu osobowego marki Volkswagen Nr rej. 

OOL 10 AU. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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