
· I Zarz'!dzeme or ORG.0050.90.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 

I 

z dnia 16 paidziernika 2019r. 
! 

w sprawie zasad i odplatnosci za wynajem pojazd6w b~d,!cych wlasnosci,! 
Gminy Baboszewo. I 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 z p6zn. zm.) 0 samorzildzie gminnyrn W6jt Gminy Bkboszewo zarzildza co nast~puje: 

I 

§1 
1. Dopuszcza si~ mozliwose odpfatnego wynajmu pojazd6w b~dilcych wlasnosci'l 

Gminy Baboszewo: I 

1) autobus szkolny (40 miejsc) 0 numerze rejestraoyjnym WPN 1E88; 
2) autobus szkolny (40 miejsc) 0 numerze rejestraJyjnym WPN 40RS; 
3) autobus Fiat Ducato (15 miejsc) 0 numerze rejestracyjnyrn WPN 8E1l. 

2. Wynajem w/w pojazd6w moze nastilpie tylko w przypadku, gdy nie wplywa on na 
zmian~ organizacji dowozu uczni6w w Gminie lBaboszewo oraz musi bye zgodny 
z czasem pracy kierowc6w, 0 kt6ryrn mowa w Jstawie 0 czasie pracy kierowc6w 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1412). 

3. Decyzje 0 wynaj~ciu pojazd6w podejmuje W6jt Griny Baboszewo. 

§2 I 

1. Za wynajem pojazd6w, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. iL ustala si~ nast~pujilce stawki: 
1) autobus szkolny (40 miejsc) - 2,80 zl netto za jeden przejechany kilometr; 
2) autobus szkolny (40 miejsc) - 2,80 zl netto za jetlen przejechany kilometr; 
3) autobus Fiat Ducato (15 miejsc) - 2,50 zl netto ka jeden przejechany kilometr. 

2. Oplaty, 0 kt6rych mowa w ust. 1 nie sil uiszczane w nast~pujilcych przypadkach: 
I 

1) dowozy oraz odwozy dzieci do plac6wek oswiatowych; 
2) konkursy przedmiotowe oraz szkolne zawody s~ortowe; 
3) wyjazdy na uroczystosci gminne i lokalne. 

3. W uzasadnionych przypadkach W6jt moze zmniejszyc lub zwolnie z oplat za 
wynajem pojazd6w w organizowaniu przejaf d6w dla mieszkanc6w Gminy 
Baboszewo. I 

§3 J 
1. Najemca pojazd6w pokrywa wszelkie koszty z liilzane z wynajmem i Sil to m.in. 

oplaty parkingowe, ubezpieczenie os6b korzystajilcych z pojazd6w. 
2. W przypadku powstalych uszkodzen z winy Naj~mcy w czasie wynajmu, Najemca 

zobowiilzany jest pokryc ewentualne szkody. 



§4 
1. Najemca uiszcza oplat~ za wynajem pojazdaw b~dqcych wlasnosciC[ Urz~du Gminy 

Baboszewo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gmin~ Baboszewo na 
rachunek bankowy Bank Spaldzielczy w PIOllSku Oddzial w Baboszewie 57 8230 
0007 0005 6300 2000 0001 iub w kasie Urz~du Gminy Baboszewo w terminie 
okresionym na fakturze. 

2. W przypadku nieuiszczenia platnosci, Najemca podiegac b~dzie procedurom 
egzekucyjnym okresionym przepisom prawa. 

3. Za nieterminowC[ platnosc b~dC[ naliczane odsetki ~stawowe. 

§5 
1. Wniosek 0 wynajem autobusaw stanowi zalC[cznik do ZarzC[dzenia nr 

ORG.0050.90.2019 Wajta Grniny Baboszewo z dnia 16 paidziernika 2019 r. 
2. Najemca zobowiC[zany jest do zloienia wniosku, 0 ktarym mowa w pkt 1 nie p6iniej 

nii 5 dni przed pianowanym wyjazdem. 

§6 
W sytuacjach nie ureguiowanych niniejszym ZarzC[dzeniem decyzje podejmuje Wajt Gminy 
Baboszewo. 

§7 
Wykonanie ZarzC[dzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. 

§8 
ZarzC[dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

I mgr ini. 



WNIOSEK 

Zal'lFznik 
do 2jarz~dzenia nr ORG.0050.90.20 19 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnja 16 paZdziernika 2019 r. 

o wynajem autobus6w szkolnych 
I 

1. Wnioskodawca ...... . ..... .... .................. ...... . .. ................. 1 ..................•.•.•........ •.•. •.. 
(imi~ i nazwiskol nazwa jednostki, podmiotu) 

2. Adres ...... ........... .. ... ... . ......... . . .......... ... ..................... J. .................................. . 
(adres zamieszkanialadres siedziby) 

I 3. Telefon . .. . . ..... . .... ................... . ................ ..... .. 

4. Terrnin wyjazdu .................................. .. ........... Godzina +jazdu ... ................... . .. .... . 

5 M' . . d I . leJsce WYJaz u ... . ... ........... ....... ...... ......................... . . 
j 
.. .. ......... ........................ . 

6. Przewidywana godzina powrotu ......... .... ........................... 
r 
.. ............ ....... ...... .... ... ... . 

7. eel wyjazdu ................................... .......... ... .... . ........ . .... ..... ...... ................... . . .. .. 

8 II " 'k' . d I . osc uczestm ow wYlaz u ................................................................................... .. 

I 
Oswiadczam, i.e zapoznalam/em si~ z Zarz'ldzeniem nr ORG.0050.90.2019 Wajta Gminy Baboszewo z dnia 16 
paidziernika 2019 r. w sprawie zasad i odplatnosci za wynajem pojazdaw b~d'lcych wlasnosci'l Gminy Baboszewo. 

I 
Oswiadczam, i.e jestem swiadomaly, ii. koszty zwi'lzane z wyjazdem tj. oplacenie faktury, parkingaw, ubezpieczenie 
os6b korzystaj'lcych z pojazd6w oraz inne, niezawarte w Zarz'ldzeniu koszty pokrywa Najemca. 

I 

Oswiadczam, i.e jestem swiadomaly, ii. wszelkie szkody powstale z winy ~ajemcy pokrywa Najemca. 

I (Data i podpis Wnioskodawcy) 

Wypelnia Urz'ld Gminy Babos4ewo 

Potwierdzam mozliwoscl brak mozliwosci wynajmu autobusu oraz 6usa. 

Wyjazd realizowany przez: ........... . ...... . ........ .. .. ... . .... .. . ...... 1 ...... ....... ........................... ... ... . 

Wyjazd platny 

Hose przejechanych kilometr6w ...................... . ... x stawka .... r .... ......... ..... = ....................... . 

L'lczna kwota do zaplaty: .............. ........ .... .. zl 

(Data i podpis osoby upowai.nionej) 


