
Zarządzenie nr 7/2022

Wójta Gminy Gniewoszów

z dnia 7 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa

 w sprzęcie silnikowym piła spalinowa OLEO-MAC GSH 510

będącym na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z

2021 r., poz. 1372, 1834), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z

2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz art 32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych

strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490)

§ 1

Powołuję  Komisję  ds.  ustalenia  normy  zużycia  paliwa  –  benzyny  w sprzęcie  silnikowym piła

spalinowa  OLEO-MAC  GSH  510 będącym  na  wyposażeniu  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w

Wysokim Kole, 

w składzie:

1) Pani Agnieszka Juchniewicz – Przewodnicząca Komisji,

2) Pani Aldona Kibil – Członek Komisji,

3) Pani Barbara Mokrzyńska – Członek Komisji

w obecności Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wysokim Kole- Pana Filipa Kopanii

§ 2

1.  Podstawowym zadaniem Komisji  jest  ustalenie  normy zużycia paliwa – benzyny w sprzęcie

silnikowym piła  spalinowa  OLEO-MAC GSH 510 będącym na  wyposażeniu  jednostki  OSP w

Wysokim Kole



2.  Normę  zużycia  paliwa  należy  ustalić  metodą  uzupełnieniową  zgodnie  z  protokołem analizy

zużycia paliwa stanowiącym załącznikiem nr 1  do niniejszego zarządzenia.

3.  Z  wykonania zadania Komisja  sporządza  protokół  stanowiący załącznik nr  2  do niniejszego

zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gniewoszów

 /-/ Marcin Szymon Gac



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2022

Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 7 lutego 2022 r.

Komisja w składzie:

1……………………………..

2……………………………

3…………………………….

Osoba odpowiedzialna: 

1……………………………….

Protokół analizy zużycia paliwa (benzyny) w sprzęcie silnikowym – piła spalinowa 

OLEO-MAC GSH 510 będącym na wyposażeniu jednostki OSP Wysokie Koło

1. Nazwa sprzętu: piła spalinowa OLEO-MAC GSH 510

2. Data przeprowadzenia testu zużycia paliwa (benzyny):………………………………………….

3. Przed rozpoczęciem prac do zbiornika zatankowano ………………… litrów do pełnego.

4. W trakcie pracy zatankowano …………. litrów.

5. Na koniec pracy zatankowano do pełnego zbiornika………………….. litrów.

Przepracowano łącznie …………….. h, zużyto rzeczywiście………………… litrów paliwa 
(…………….. litrów pozostałych po skończonej pracy ).

Stwierdzono, iż zużycie paliwa na 1 h urządzenia wynosi …………… litrów.

Stwierdzono, iż zużycie paliwa na dokonanie 1 rozruchu kontrolnego (ok. 5-10 min) wynosi 
…………… litrów.

Podpisy członków komisji:

1……………………………..

2……………………………

3…………………………….

Podpis osoby odpowiedzialnej:

1. ………………………………………



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 7/2022

Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 7 lutego 2022 r.

Protokół

sporządzony w dniu …………… 20… r. na okoliczność ustalenia normy zużycia paliwa dla 
urządzenia………………………………………………………………...

Komisja w składzie:

1……………………………..

2……………………………

3…………………………….

Dokonała testowania zużycia paliwa przez urządzenie………………………………………….…… 

celem ustalenia normy zużycia paliwa na 1 godzinę pracy oraz normy zużycia paliwa na dokonanie 
jednego rozruchu kontrolnego.

Na ustalenie zużycia paliwa pozwolił test przeprowadzony w dniach :

……………………………………………………………………..…. 20…… r.  w dogodnych 
warunkach pogodowych.

Przed rozpoczęciem prac do zbiornika zatankowano ………………… litrów do pełnego.

W trakcie pracy zatankowano …………. litrów.

Na koniec pracy zatankowano do pełnego zbiornika………………….. litrów.

Przepracowano łącznie …………….. h, zużyto rzeczywiście………………… litrów paliwa 
(…………….. litrów pozostałych po skończonej pracy ).

Stwierdzono, iż zużycie paliwa na 1 h urządzenia wynosi …………… litrów.

Stwierdzono, iż zużycie paliwa na dokonanie 1 rozruchu kontrolnego ( ok. 5-10 min )wynosi 
…………… litrów.

Podpisy członków komisji:

1……………………………..

2……………………………

3…………………………….

Zatwierdzam w/w normę zużycia paliwa.

………………………………………


