
Brzeziny, dnia 27 stycznia 201 6 r. 

kontroli przeprowadzonej w Straiy Miejskiej w Brzezinach. Kontrolq przeprowadzila Marta 

Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie upowa2nienia Nr OK.0052.1.2016 z dnia 

04 stycznia 20 16 r. udzielonego przez Burrnistrza Miasta Brzeziny . 

I. Zakres kontroli : 

Kontrola prawidlowoici prowadzenia gospodarki paliwowej oraz rozliczania kart drogowych 

samochodu sluibowego. 

11. Termin kontroli : 

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 07.01.201 6 r. - 03.02.2016 r. 

111. Okres objqty kontrolq : 

W ramach czynnoSci kontrolnych dokonano analizy miesiecznych kart drogowych za okres 

styczen - grudzien 201 5 r. oraz sposobu zinwentaryzowania paliwa na dzien 3 1 grudnia 201 5 r. 

IV. Kontrolq przeprowadzono na podstawie nastqpujqcych a k t h  prawnych i 

unormowan wewnetnnych : 

I .  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z pain. zm.); 

2. Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z 

p6in.zm.); 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. z 201 5 r., poz. 15 15 

z p6in.m.); 

4. Ustawa z dnia 20 c z e m  1997 r. - Prawo o nrehu drogowym (tj. k . U .  z 2012 r., 

poz. 1 1 3 7 z p6iri.m); 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o s m a c h  gminnych (Q. Dz.U. z 20 13 r., poz. 1383 

z p6in.zm). 



Kontrola prawidlowoSci prowadzenia gospodarki paliwowej oraz rozliczania kart 

drogowych samochodu sluibowego: 

Do cel6w sluzbowych, Straiy Miejskiej w Brzezinach zostal przekazany samochod marki 

,,Skoda Octavia 1,6 - typ I1 Tour Kombi 10-12" o numerze z rejestracyjnym EBR 21GM. 

Uprawnionymi do prowadzenia wlw pojazdu sluzbowego sq strainicy miejscy posiadajqcy 

zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, wydane przez Staroste 

Brzezifiskiego. Na potrzeby kontroli Komendant Straiy Miejskiej w Brzezinach przedlozyla 

stosowne zezwolenia o numerach 512014 oraz 712014, jak rbwniez znajdujqce siq w aktach 

osobowych, obecnie juz niepracujqcego, strainika miejskiego orzeczenie psychologiczne nr 

99/20 13 o braku przeciwwskazan psychologicznych do kierowania pojazdami 

uprzywilejowanymi. 

Korzystanie z samochodu s~uzbowego dokumentujq miesieczne karty drogowe radiowozu 

Strazy Miejskiej. Karta drogowa stanowi dokument uprawniajqcy do wyjazdu z miejsca 

garaiowania. Karty byly wydawane przez upowainione do tego osoby (dysponentbw 

pojazdu), a nastepnie przekazywane pracownikom (kierujqcym pojazdami) w celu odbycia 

okreSlonej podrbzy sluzbowej. Dysponent pojazdu jest zobowiqzany do informowania 

kierujqcego pojazdem o celu jazdy z& kierujqcy pojazdem czytelnie i zgodnie ze stanem 

faktycznym odnotowuje w miesiecznej karcie pracy pojazdu trase przejazdu, wskazania 

drogomierza, godzine rozpoczecia i zakonczenia pracy pojazdu oraz czas pracy urzqdzen 

specjalnych. Karty drogowe sq prawidlowo wypelnione i poparte podpisami osoby 

sprawdzajqcej i dokonujqcej obliczen. 

Dokurnentami potwierdzajqcymi dokonanie zakupu paliwa i gazu sq faktury do sprzedaiy 

oraz zestawienie WZ, na podstawie ktorych kierowcy dokonywali wpis6w do kart drogowych 

odnoinie zatankowanego paliwa. 

W zalcresie w/w dokurnentacji nie stwierdza sig nieprawidloworici, wobec czego kopii faktur 

nie zaiqcza sig do protokoiu, a pozostajq one do wglqdu w siedzibie kontrolujqcego. 

W jednostce nie opracowano zasad korzystania pnez pracownikbw z samochoddw 

sluibowych. Brak szczeg6lowego sposobu prowadzenia kart drogowych oraz pnede 

wszystkim rozliczania r6iniC rzeczywistego zuiycia paliwa, w stosunku do przyjqtych 

norm dla poszczeg6lnych pojazd6w sluzbowych, uniemoiliwia na dokonanie weryfikacji 

pod kqtem faktycznego zuiycia paliwa. Kontrola zuiycia paliwa polega na por6wnaniu 

faktycznie zuiytego paliwa z dopuszczalnq wielkoiciq zuiycia paliwa okreilonego 

wedlug norm zuiycia ustalonych pnez  kierownika jednostki dla danego pojazdu. 
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Normy zuiycia zatwierdzone pnez  kierownika jednostki stanowiq podstawq rozliczenia 

Opracowanie niniejszych zasad jest o tyle istotne, i e  w sytuacji gdy z wyniku rozliczenia 

okaie siq, i e  iloSC neczywiScie zuiytego paliwa jest mniejsza od ilo6ci paliwa, kt6rq 

pojazd m6gl zuiy6 w danym okresie na podstawie normy eksploatacyjnej zuiycia 

paliwa, r6inica tych iloSci oznacza oszczqdnoici. Jeieli zaS iloS6 neczywiScie zuiytego 

paliwa jest wiqksza od iloici, kt6rq pojazd m6gl zuiy6, to r6inica tych iloSci oznacza 

zuiycie ponad ustalonq normq (pnepal). 

Wobec powyzszego kontrolujqca za norm? zuzycia paliwa przyjqla normy wskazane w 

raportach spalania, przewidzianych dla modeli ,,Skoda Octavia Kombi I1 1,6" produkowanych 

latach 2004-201 2, dostepnych pod adresem: 

http://www.autocentrum.pl/spalanie/skoddoctavidii/silnik-beyno- 1.64- 1 6v-fsi-115 krn 

2005-201 2/. 

Zgodnie ze wskazanymi powyiej danymi maksymalne Srednie spalanie w jeidzie 

mieszanej, tj. w cyklach miejskich i pozamiejskich wynosi 8,6 PbI100km oraz 11,O 

LPG1100km. 

Z wyjaSnien zloionych pnez  Komendant Straiy Miejskiej (Nr SMB.5521.7.2016 z dnia 

25 stycznia 2016 r.), wynika ie, dla rozliczenia zuiycia paliwa przyjqto normq 15 

litr6wl100 km oraz dla rozliczenia gazu 12 litr6wl100 km. 

Kserokopia wyjainieri (Nr SMB.5521.7.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.) stanowi zatqcmz'ki m 7 do 

protokdu k o ~ ~ o I i .  

Ze stan6w licznika wskazanych w kartach drogowych pojazdu sluibowego nie wynika ile 

km zostalo pnejechanych z uiyciem paliwa, a ile z uiyciem gazu. tqczna iloS6 

pnebytych kilometr6w daje ma10 pnejrzystq informacjq, utrudniajqc jednoczeSnie 

stwierdzenie czy zuiyto ponadnormatywnq iloSC paliwa czy tez wygenerowano 

oszczqdnoSci. Niemniej jednak biorqc pod uwagq przyjqte pnez  Strai  Miejskq normy i 

dokonanie pnez  kontrolujqcq rozliczenia z podzialem na zuiycie paliwa i gazu, stwierdza 

siq zuiycie w granicach przyjqtych norm. 

- miesieczne kartv drogowe za okres od stvcznia do grudnia 2015 r. : 

1) Karta drogowa za miesiqc styczen 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznik6w pnebyto Iqcznie 427 

km; 
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2) Karta drogowa za miesiqc luty 2015 r. dla radiowozu Straw Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 272 

km; 

3) Karta drogowa za miesiqc manec 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 604 

km; 

4) Karta drogowa za miesiqc kwiecien 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 385 

km; 

5) Karta drogowa za miesiqc maj 2015 r. dla radiowozu Straw Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto lqcznie 593 

km; 

6) Karta drogowa za miesiqc czerwiec 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 248 

km; 

7) Karta drogowa za miesiqc lipiec 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto lqcznie 218 

km; 

8) Karta drogowa za miesiqc sierpien 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 215 

km; 

9) Karta drogowa za miesiqc wnesieii 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto Iqcznie 693 

km; 

10)Karta drogowa za miesiqc paidziernik 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej 

typu ,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto lqcznie 

761 km; 

11)Karta drogowa za miesiqc listopad 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto lqcznie 339 

km; 

12) Karta drogowa za miesiqc grudzien 2015 r. dla radiowozu Straiy Miejskiej typu 

,,Skoda Octavia - Combi" - zgodnie ze stanami licznikdw pnebyto lqcznie 256 

km. 
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- ks i e~a  przychodu i rozchodu material6w pednvch prowadzona w 2015 r. - 
Corocznie, nu ostatni dzieh roku budietowego wszystkie auta sluibowe powinny byl. 

zatankowane do pelna. Aby prawidlowo przeprowadzii. imventaryzacjg paliwa (drogq spisu z 

natury) naleiy oprdinil. baki i przemierzyi. iloiC paliwa. Stosowanie techniki tzw. ,, tankowania 

do pelna", umoiliwia stwierdzenie faktycznej iloici litrdw paliwa znajdujqcego sig w baku, 

odpowiadajqcej pojemnoici baku. 

Z wyjainien udzielonych przez Komendant Strazy Miejskiej w Brzezinach wynika, i e  nie 

przeprowadzano inwentaryzacji drogq spisu z natury lecz nu koniec roku dokonywano 

weryfikacji zakupionego paliwa i jego zuiycia nu podstawie miesigcznej karty drogowej z 

grudnia 2015 r. 

Opisana powyiej weryfikacja nie moze by2 uznana w rozumieniu art. 26 ust. I pkt 1 ustawy o 

rachunkowoici, za przeprowadzenie inwentaryzacji. Umoiliwiala ona jedynie sprawdzenie 

poprawnoici dokonanych zapisdw i ewentualnq ich korektg oraz sprawdzenie prawidlowoici 

dokonanych rozliczeh zuiycia paliwa wykazanego w prowadzonej ewidencji. 

Kontrola wykazala, i e  Straz Miejska dokonala ostatniego tankowania benzyny (3 1 litrd w) w 

dniu 02.12.2015 r. oraz LPG (28,73 litrdw) w dniu 23.12.2015 r. Znajdujqce sig w zbiornikach 

paliwo (podobnie jak i inne niewykorzystane nu koniec roku materiaty, ktdre w chwili zakupu 

odpisane zostaty w kosztyl powinno by2 objgte spisem z natury. 

USTALENIA : 

1. Zuiycie paliwa i LPG jest rozliczane w graniach norm przyjqtych pnez  Strai  

Miejskq w Brzezinach, tj. dla rozliczenia zuiycia paliwa przyjqto norm9 15 

litr6wl100 km oraz dla rozliczenia gazu 12 litr6w/100 km. Niemniej jednak, w 

raportach spalania, do kt6rych dotarla kontrolujqca maksymalne irednie 

spalanie w jeidzie mieszanej, tj. w cyklach miejskich i pozamiejskich wynosi 8,6 

PbI100km oraz 11,O LPG1100km. 

Wobec powyiszego, koniecznym wdaje siq wprowadzenie zasad korzystania 

pnez  pracownik6w z samochoddw sluibowych (szczeg6lowe wyjainienie na str.2 

- 3 protokolu); 

2. Na ostatni dzien roku budietowego wszystkie auta sluibowe powinny by6 

zatankowane do pe1na. Stosowanie techniki tzw. ,,tankowania do pelna", 

umoiliwia stwierdzenie faktycznej iloici litr6w paliwa znajdujqcego siq w baku, 

odpowiadajqcej pojemnoici baku. Zatem, aby prawidlowo przeprowadzie 

inwentaryzacje paliwa (drogg spisu z natury) naleiy oprhznii baki i przemierzyd 
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ilo.46 paliwa. Niepneprowadzenie inwentaryzacji paliwa moie stanowid 

naruszenie czynu okreSlonego pnepisem art.18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialnoki za naruszenie dyscyplinyfinansdw publicznych'. 

Wykaz zalqcznik6w: 

* Zalqcznik nr 1 : kserokopia wyjainien (Nr SMB.5521.7.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.); 

Na powyzszych ustaleniach protok61 zakonczono. 

Protoko1 zawiera 6 zaparafowanych i ponumerowanych stron. 

Niniejszy protokbl sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla 

Komendanta Straiy Miejskiej w Brzezinach i kontrolujqcego. 

Protokol podpisano w dniu . . . . .4&g&016 r. 

Kontrolujqcy Kontrolowany 
A 

# o m  /I daat 

Pouczenie : 
1.  Kontrolowany mote zloiy6 pisemne zastrzetenia do ustalen zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni 
od otrzymania protokolu z kontroli. Zastrzekenia te powinny by6 rozpatrzone przez kontrolujqcego i uznane, 
bqdf odrzucone na pidmie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzetenia kontrolowanego sq podtrzymywane podlegajq 
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, ktdry wydaje decyzjq wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty 
wplywu zastrzezen. Na decyzjq kierownika jednostki nie przysluguje zaialenie -jest ona ostateczna i powinna 
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia. 
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokolu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy zloty6 
kierownikowi jednostki pisemne wyjadnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokolu kontroli przez 
kontrolowanego nie stanowi przeszkdd do wszczqcia postqpowania pokontrolnego. 

' (D2.U. z 2013 r., poz.168) 
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S T R A *  M I E J S K A  
W RRZEZINACH 

ul Stenkiewicza 1 0 / 1 2 
95-060 B m h y  

Brzeziny, dnia 25 stycznia 20 16r. 

Pan 
Marcin Pluta 
Burmistrz Miasta Brzeziny 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 201 6r. o sygnaturze KZ. 171 2.1.3.2016 

dotyczqce przyjqtych norm do rozliczania benzyny i LPG w samochodzie siuzbowym marki 

Skoda Octavia combi o nunierze rejestracyjnym EBR 21GM oraz sposobu inwentaryzacji 

paliwa na ostatni dzien 20 15 roku wyjainiam co nastqpuje: 

I .  W dniu 28 listopada 201 1 roki zostai odebrany pojazd siuzbowy marki Skoda 

Octavia combi z salonu sa~iiochodowego Zimny Auto Sp. z o. o. w Eodzi przy ulicy 

Rzgowskiej 14211 46 

2. W Urzedzie Miasta Brzeziny nie ma zarzqdzenia dotycqcego sposobu rozliczania 

niaterial6w pqdnych. 

3. W zwiqzku z brakiem zarzqdzenia pracownicy Strazy Miejskiej w Brzezinach 

przyjqli spos6b rozliczania materialbw pqdnych w samochodzie sluzbowym polegajqcy na 

prowadzeniu miesiqcznej karty drogowej pojazdu, w kt6rej odnotowywane sq wszystkie 

przejazdy pojazdem wraz z datq i godzinq wyjazdu i przyjazdu, trasq, poczqtkowym i 

koncowym stanem licznika oraz nazwiskiem kierowcy i dysponenta. Kierowca oraz 

dysponent podpisujq siq zatwierdzajqc dane przejazdu. W karcie drogowej odnotowywane sa, 

takze tankowania pojazdu w danym miesiqcu. Samoch6d s4uzbowy marki Skoda Octavia jest 

zasilany zar6wno gazem LPG jak i benzynq. Zuzycie paliwa jest uzaleznione od temperatury 

silnika, do czasu uzyskania przez silnik optymalnej temperatury pracy zawsze zuzywana jest 

wieksza iloSC paliwa. lnstalac-ja gazowa jest skonstruowana w taki sposbb, i e  pojazd jest 

uruchamiany na zasilaniu benzynq i przeiqczany na zasilanie gazem LPG w momencie 

uzyskania przez silnik pojazdu okreilonej temperatury. Czas rozgrzania silnika pojazdu do 

okreilonej temperatury, w kt6rej nastqpuje przelqczenie zasilania oraz uzyskania optymalnej 



tcmperatury pracy silnika zaleiy od temperatury otoczenia. Zimq, gdy temperatury sq niisze 

czas ten jest dlukszy, a co za tym idzie jest zwiqkszone zuiycie paliwa, latem natomiast, gdy 

tctnperatury sq wyisze czas ten jest krdtszy i zuzycie paliwa nizsze. W zaleknoSci od 

tcmpcratury otoczenia objqtoSC gazu zmienia siq. Butla gazowa zainstalowana w pojeidzie 

powinna zmieSciC 40 litrdw gazu, jednak w zaleznoSci od temperatury oraz ciinienia 

podawanego przez urzqdzenia pompujqce gaz do butli na stacji paliw, do butli 

wpompowywana niekiedy jest wiqksza iloSC gazu. Ponadto w zaleinoici od warunkdw 

atmosferycznych zuiycie gazu LPG moie ulegaC zmianom. Z uwagi na fakt, ze pojazd ten by1 

wykorzystywany do kontroli ruchu drogowego przy uzyciu urzqdzenia samoczynnie 
-3mZ.2m: * 

rejestrujqcego prqdkoSC czasem silnik pojazdu pracowal na postoju. Biorqc pod uwagq 

wszystkie powyisze okolicznoSci za normq spalania paliwa przyjqto 15 litrdw LPG na 100 

km w okresie nizszych temperatur i 12 litrbw LPG na 100 km w okresie wyiszych temperatur * oraz benzyny 20% zukycia LPG. Dodatkowo przyjqto, i e  w czasie pracy silnika na postoju 

zuiywane jest 2 litry gazu LPG na godzinq (normq tq przyjqto na podstawie informacji 

wskazywanych przez komputer pokladowy pojazdu, ktdry podaje zuzycie benzyny podczas 

pracy na biegu jalowym 1 litr benzyny na godzinq, przyjqto 2 litry z uwagi na fakt, ze pojazd 

zawsze zuzywa wiqcej gazu LPG niz zuzylby benzyny). Na podstawie przyjqtych 

powyzszych norm wyliczane jest miesiqczne zuzycie paliwa przez pojazd, ktbre jest 

wcryfikowane wskazanianli iloSci benzyny w zbiorniku oraz iloSci gazu LPG w butli 

gazowej, w przypadku rozbieznoici w karcie odnotowywane jest odpowiednio czy 

zaoszcz~dzono paliwo czy tez przerozchodowano, a do nastqpnej karty wpisywana jest 

rzeczywista iloSC paliwa w pojeidzie. Zuiycie paliwa oraz jego stan na koniec kaidego 

miesiqca z karty drogowej jest wpisywany do Ksiqga przychodu i rozchodu materialdw * pcdnych. Do ksiqgi wpisywane sq takie wszystkie tankowania pojazdu. Stan paliwa na dziefi 

3 1 grudnia 201 5 roku zostal odnotowany na podstawie miesiqcznej karty drogowej z grudnia 

201 5 roku. 
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