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ZARZĄDZENIE Nr 15/2011

Wójta Gminy Mirzec z dnia 15 marca 2011 roku

w sprawie zmian w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2006 Wójta Gminy
Mirzec z dnia 31 grudnia 2006r. w sprawie gospodarki paliwowej w jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie art. 30, ust. 1 z dnia B marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. LJ z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn, zm.), w związku
z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
20 stycznia 2006 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

z a r z ą d z a s i ę . c o n a s t ę p u j e ;

§1-

1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2006, niżej wymienione zapisy w punkcie
1 otrzymują następujące brzmienie1

1)ust3:
OSP Mirzec
a) samochód Star L 70,
b) motopompa POLONIA M-800 PO-5,
c) pilarka spalinowa HUSGVARNA 359,
d) agregat prądotwórczy EG 2200.

2) ust 5:
OSP Tychów Nowy
a) samochód STAR 2S6,
b) motopompa M-800 PO-5,
c) pompa szlamowa PS-75S.

2 W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2006 niżej wymienione zapisy w punkcie
VI, ust 5 otrzymują następujące brzmienie

1)pkt. 3:
OSP Mirzec
a) samochód Star L 70 - 20 litrów na 100 km,
b) autopompa - 0,24 litra na minutę pracy/14,40 na godzinę pracy.
c) motopompa POLONIA M-800 - 0,1666 litra na minutę pracy/10 litrów na

godzinę pracy, rozruch 1 litr na miesiąc,
d) pilarka spalinowa HUSGYARNA 359-0,0166 litra na minutę pracy/1 litr na

godzinę,
e) agregat prądotwórczy EC 2200 - 0,0166 litra na minutę pracy/1 litr na godzinę,



2) OSP Tychów Nowy
a) samochód STAR 266 -31,3 litry na 100 km,
b) autopompa - 0,3333 litra na minutę pracy/20 litrów na godzinę, rozruch - 4

litry na miesiąc,
c) motopompa M-800 PO-5 - 0,1666 litra na minutę pracy/10 litrów na godzinę

pracy, rozruch -1 litr na miesiąc,
d) pompa szlamowa PS - 75S - 0.0330 litra na minutę pracy/1,98 litra na

godzinę
§2.

Pozostałe zapisy Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2006 pozostają bez zmian

§3-

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej.

§4-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A Itó


