Borki, dnia ....... - ....... - .............. r.
...............................................................
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
...............................................................
...............................................................
Adres:
...............................................................
Telefon kontaktowy:
...............................................................
Numer NIP (w przypadku firmy)
Wójt Gminy Borki
ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki
WNIOSEK
o korzystanie ze sprzętu/taboru kołowego
Na podstawie Zarządzenia nr 66 Wójta Gminy Borki z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia
stawek robocizny oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki wnioskuję, o
korzystanie ze sprzętu/taboru kołowego:
 Ciągnik Massey Ferguson
 Ciągnik z równiarką drogową
 Ciągnik z kosiarką bijakową
 Ciągnik z WUKO
 KAMAZ
 Koparko-ładowarka
 Ciągnik z przyczepą 6T
 AUTOBUS
 Samochód IVECO (wywrotka 3,5 t. )
 Giętarka do blachy Łado
 Zagęszczarka 160 kg
 Zagęszczarka 90 kg
 Agregat prądotwórczy
 Pilarka na wysięgniku do regulacji gałęzi
 Ciągnik z rębakiem
 Ciągnik z kosiarką rotacyjną
 Star 266 z pługiem do odśnieżania i piaskarką

Planowany okres korzystania ze sprzętu/taboru kołowego:
co daje .......... dzień/dni roboczych.

..........................................,
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Planowany
TAK/NIE*

udział więcej

niż jednego

pracownika

fizycznego

Urzędu

Gminy

Borki:

- jeżeli TAK - podać ilość: .............
Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami za ww. korzystanie ze sprzętu/taboru kołowego - zgodnie
z Zarządzeniem nr 66 Wójta Gminy Borki z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek robocizny
oraz stawek za korzystanie ze sprzętu stanowiącego własność Gminy Borki.

...............................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

AKCEPTUJĘ .................................................................
(podpis Wójta/osoby upoważnionej)

Przyjęto do uwzględnienia w planie i realizacji.
...............................................................
(data i podpis)

Pierwszy etap realizacji obowiązku informacyjnego
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy w Borki, ul. Wojska
Polskiego, 21-345 Borki, reprezentowany przez Wójta Gminy Borki.
Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod
numerem: 85 737 50 31.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani
skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji
e-mail kierowanej na adres: borki@gminaborki.pl
Zbierane dane osobowe
będą przetwarzane w celu
realizacji zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego
i sprawnego
przebiegu zadań publicznych realizowanych przez UG.
Pełna treść obowiązku
informacyjnego dostępna
jest w Biuletynie Informacji
Publicznej
pod adresem: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=315
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