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INTERPELACJA
Radnego Gminy Świdnica

iaterpeiaeja w sprawie przewozów piibiicziiych na terenie gminy Świdnica
Na podstawie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym składam następującą interpelację:
l. Jaki jest rzeczywisty miesięczny koszt utr^mania autobusu marki SETKA
(koszty eksploatacji, napraw, zakupii paliwa, koszy pracownicze itp.)?
2. Jaki jest koszi w^?najmu autobusu marki SETRA dla podmiotów z terenu Gminy
Swidiuca (szkoły, stowarzyszenia, koliby sportowe itp):
a. Na wyjazdy w obrębie gxumy
b. Na v/yjazdy poza obręb gm'ny

3. Na jakiej podstawie wyliczorso koszty wynajmu autobusu dla wyjazdów ujętych
w pytaniu 2 pkt a i b niniejszej interpelacji?
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Ad. l. Rzeczywisty miesięczny koszt utrzymania autobusu marki Setra zależy od intensywności
wyjazdów. Koszty wahają się, z uwagi na, zakup paliwa na zlecenia, wymianę oleju, koszty pracownicze
i ewentualne naprawy. Koszty stałe to: ubezpieczenie pojazdu: 2875zł: 12= 239,58zł/miesiąc, przegląd
techniczny 2x200zł: 12= 33,33zł/miesiąc, zakup paliwa zależny od ilości przejechanych kilometrów i
ilości wyjazdów w miesiącu, naprawy i koszty eksploatacji w zależności od potrzeb, koszty pracownicze
zależne od ilości wyjazdów i ich specyfiki np. wyjazd 3 dniowy. Kierowca za wyjazdy rozliczany jest
dodatkiem specjalnym, gdyż jest to praca ponadnormatywna, dodatkowa do zakresu obowiązków.

Ad. 2. Koszt wynajmu autobusu marki Setra dla podmiotów z terenu Gminy Świdnica reguluje

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z
autobusów i mikrobusu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy ( w załączeniu). Nie ma
znaczenia czy autobus porusza się po terenie gminy czy wyjeżdża poza jej obręb. Jedyną różnicą jest
doliczenie dodatkowej opłaty za przejazd drogami płatnymi (ViaTOLL) poza obrębem gminy ( §4 pkt 2.
zarządzenia).
Ad. 3. Stawki za wynajem autobusu Setra stosuje się zgodnie z §4 pkt l. Zarządzenia Nr 0050.15.2019

Wójta Gminy Świdnica z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z autobusów i mikrobusu
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
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Zarządzenie Nr 0050.15.2019

Wójta Gminy Świdnica
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie korzystania z autobusów i mikrobusu Gmmnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Świdnicy

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., póz. 1875, 2232) zarządzam, co następuje:

§1
l. Autobusy sricolne i mikrobus shiżą do przewozu uczniów uczęszczających do gminnych szkół
j przedszkoli na zajęcia szkolne, przedszkolne i zajęcia pozalekcyjne.

2. Mikrobus shiży w szczególności przewozom dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Świdnica.

3. Autobusy i mikrobus mogą być wynajmowane odjrfatnie szkołom, instytucjom, organizacjom
pozarządowym i osobom fizyczanym z terenu gminy Świdnica.
§2

l. Dojazdy na zajęcia szkolne, na planowane zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy związane
z realizacją programu nauczania odbywające się w czasie zajęć szkohiych są dla uczniów
nieodpłatne.
2, Wyjazdy autobusem, związane z realizacją programu nauczania należy zgłaszać dyrektorowi

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy na druku zapotrzebowania stanowiącym
załącznik nr l do Zarządzenia, podpisanym i zaopiniowanym przez dyrektora szkoły
najpóźniej na trzy dni przed planowanym wyjazdem. Akceptacji wyjazdu autobusem
szkolnym dokonuje dyrektor GOSiR.

3. W przypadku wynajęcia mikrobusu, zapotrzebowania składane są na druku stanowiącym
załącznik nr 2 do Zarządzenia. Zapotrzebowanie na mikrobus opiniuje i podpisuje Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnicy.
4. Wyjazdy zlecone przez Urząd Gminy w Świdnicy rozliczane są według stawki 50% za
przejechany kilometr.
5. Ustala się stawkę 50% za wynajęcie autobusu, mikrobusu dla stowarzyszeń i organizacji z

terenu gminy Świdnica realizujących, dzięki temu, swoje zadania statutowe.
§3

Ustala się bezpłatny, określony limitem rocznym, wynajem autobusu i mikrobusu dla podmiotów

z terenu gminy Świdnica reprezentujących gminę na zewnątrz w obrębie województwa lubuskiego na

pokazy, koncerty, przedstawienia, występy, zawody sportowe itp. Każdorazowo o przyznaniu takiego

wyjazdu decyduje wójt gminy Świdnica na pisemny wniosek zainteresowanego.
§4

l. Wszelkie pozostałe wyjazdy autobusu podlegają opłacie w wysokości 5,00 zł za każdy
przejechany kilometr, W przypadku wynajęcia autobusu turystycznego marki Setra (50
miejsc, o podwyższonym komforcie podróżowania) stawka wynosi 5,80zł za każdy
przejechany kilometr. W przypadku wynajęcia mikrobusu opłata za kilometr wynosi 3,50zł.

