
Zarządzenie Nr 1/12 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 01 stycznia 2012 roku 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi transportowe 

 

Na podstawie § 5 pkt 7 i § 12 statutu Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia  

25 września 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie  

i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustalam stawki opłat za usługi transportowe świadczone samochodem 

Volkswagen Transporter na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2,  

w następującej wysokości: 

  1) za 1 km – 1,01 zł; 

  2) za 1 godz. pracy kierowcy – 27,23 zł. 

 2. W przypadku usługi świadczonej nieprzerwanie przez więcej niż 8 godzin 

stawka wskazana w ust. 1 pkt 2 ulega podwyższeniu o kwotę nie mniejszą niż 

15,00 złotych za każdą godzinę trwania usługi. 

 3. Kwotę o której mowa w ust. 2 ustala każdorazowo Dyrektor Centrum Kultury  

i Sportu w Postominie, biorąc pod uwagę warunki trwania usługi, w tym 

wyżywienie i zakwaterowanie kierowcy, konieczność zatrudnienia 2 

kierowców i inne. 

§ 2.  Stawki których mowa w § 1. nie zawierają podatku VAT. 

§ 3.  Usługa transportowa jest świadczona przez Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie w przypadku jej wcześniejszej rezerwacji, w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 4.  Płatność za usługę regulowana jest przelewem na konto bankowe: Bank 

Spółdzielczy w Ustce o/Postomino, nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010, na 

podstawie wystawionego przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

dokumentu księgowego. 

§ 5.  Traci moc zarządzenie Nr 16a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za 

usługi transportowe. 

§ 6.  Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu oraz Specjaliście 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 

§ 7.  Zarządzenie podaje się do wiadomości zainteresowanym w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

§ 8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

           


