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Wilków, 10.06.2020 r. 

RG.0003.2.2020.DC 

Pan 

Tadeusz Szkudlarski  

Radny Gminy Wilków 

 

Odpowiadając na Pana interpelację pisemną wniesioną na sesji Rady Gminy w Wilkowie 
w dniu 28 maja 2020 r. uprzejmie informuję: 

Ad.1. 
Samochód służbowy parkowany jest w garażu budynku Domu Kultury w Wilkowie, 

ul. Wrocławska, z wyjątkiem sytuacji gdy garaż jest zajęty na inne potrzeby. 

Ad.2.  
Z samochodu korzystają pracownicy Urzędu Gminy. 

Ad.3.  
Koszty poniesione na wypłatę ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów 

i delegacji wynoszą:  
 w roku 2018 - 25.522,55 zł, 
 w roku 2019 - 17.704,75 zł. 

Ad.4.  
Dla samochodów służbowych prowadzone są karty drogowe określające przejazdy służbowe 

na terenie gminy (jazdy lokalne) oraz przejazdy zamiejscowe, jak i ilość przejechanych kilometrów. 

Ad.5. 
Zestawienie wypłaconych ryczałtów i delegacji Wójta Gminy Wilków w latach 2018 i 2019: 

m- c I 2018 r. ryczałt 205,74 zł 

m-c II 2018 r. delegacje 401,18 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c III 2018 r. delegacje 873,39 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c IV 2018 r. delegacje 799,85 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c V 2018 r. delegacje 573,11 zł 

 ryczałt 83,54 zł 

m-c VI 2018 r. delegacje 155,45 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c VII 2018 r. delegacje 382,79 zł 

 ryczałt 186,94 zł 

m-c VIII 2018 r. delegacje 399,51 zł 

 ryczałt 130,54 zł 

m-c IX 2018 r. delegacje 1081,50 zł 
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 ryczałt 196,34 zł 

m-c X 2018 r. delegacje 663,61 zł 

 ryczałt 170,74 zł 

m-c XI 2018 r. delegacje 478,06 zł 

 ryczałt 170,74 zł 

m-c XII 2018 r. delegacje 693,70 zł 

 ryczałt 163,34 zł 

 

m-c I 2019 r. delegacje 661,94 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c II 2019 r. delegacje 226,49 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c III 2019 r. delegacje 704,56 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c IV 2019 r. ryczałt 196,34 zł 

m-c V 2019 r. delegacje 998,76 zł 

 ryczałt 205,74 zł 

m-c VI 2019 r. delegacje 392,82 zł 

 ryczałt 158,74 zł 

m-c VII 2019 r. ryczałt 111,74 zł 

m-c VIII 2019 r. ryczałt 121,14 zł 

m-c IX 2019 r. ryczałt 205,74 zł 

m-c X 2019 r. ryczałt 170,74 zł 

m-c XI 2019 r. delegacje 289,19 zł 

 ryczałt 170,74 zł 

m-c XII 2019 r. delegacje 693,70 zł 

 ryczałt 163,34 zł 

 

Ad.6.  
W Urzędzie Gminy nie ma regulaminu używania samochodów służbowych natomiast 

korzysta się z nich na podstawie poleceń wydawanych przez osoby uprawione do dysponowania 
samochodami służbowymi.  

Ad. 7.  
Na podstawie umowy o używanie pojazdu do celów służbowych. 

Ad. 8.  
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, w tym związane z 
podpisywaniem poleceń wyjazdów służbowych (delegacji) poza teren gminy podpisuje sekretarz 
gminy, a w razie jego nieobecności osobą wykonującą wyżej wymienione czynności jest 
podinspektor ds. kadr i oświaty w Urzędzie Gminy w Wilkowie. 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Wilków 

mgr Bogdan Zdyb 

 

Załącznik: 1. Kserokopia umowy o używanie pojazdu do celów służbowych.  
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