Zarządzenie Nr 348/21
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 04 listopada 2021 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki
DAIMLER-BENZ 1017 F w formie darowizny na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chudobie na cele statutowe
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 1372, zm. ) Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje :
§1
1. Przekazuję nieodpłatnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie
samochód marki DAIMLER-BENZ 1017 F, rok produkcji 1978, nr karty
pojazdu ; AAA6317080, nr nadwozia ; 38008114384412, numer
rejestracyjny ; OKL K 500 będący w ewidencji środków trwałych Gminy
Lasowice Wielkie do wykorzystania na cele określone w art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. z
2021 r., poz. 869 );
2. Wartość samochodu wg wyceny rzeczoznawcy z dnia 20.10.2021 r. ;
24.000,00 zł ( słownie ; dwadzieścia cztery tysiące zł i 00/100 );
3. Przekazanie o którym mowa w pkt. 1 nastąpi na podstawie umowy
darowizny i protokołu zdawczo-odbiorczego
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lasowice Wielkie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UMOWA DAROWIZNY
Zawarta w dniu 05 listopada 2021 roku w Lasowicach Wielkich pomiędzy ;
1). Gminą Lasowice Wielkie reprezentowana przez Pan Daniela Gagat – Wójta Gminy
Lasowice Wielkie zwanego Darczyńcą,
a
2). Ochotniczą Strażą Pożarną w Chudobie reprezentowaną przez Pana Marka Wyrwę
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie zwanym dalej Obdarowanym.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy
ruchomej przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego kosztem swojego majątku;
2. Darczyńca zobowiązuje się do przekazania na własność, bezpłatnie na rzecz
Obdarowanego samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ 1017 F, rok produkcji
1978, nr karty pojazdu ; AAA6317080, nr nadwozia ; 38008114384412, numer
rejestracyjny ; OKL K 500 z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele statutowe;
3. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu pożarniczego będącego
przedmiotem darowizny. Ponadto Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny
wolny jest od wad prawnych.
§2
Obdarowany oświadcza, ze darowiznę przyjmuje i zgodnie z wolą Darczyńcy zobowiązuje się
ją przeznaczyć na cel określony w umowie.
§3
Wartość przedmiotu darowizny wg wyceny Rzeczoznawcy wynosi ; 24.000,00 zł,
Wartość księgowa przedmiotu darowizny wynosi ; 13.850,80 zł
§4
1. Obdarowany oświadcza, ze stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i
przyjmuje go w stanie, w jakim on jest na dzień przejęcia;
2. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.

Darczyńca ;

Obdarowany ;

………………………………………

………………………………….

Załącznik do umowy darowizny
z dnia 05.11.2021 roku

Protokół zdawczo – odbiorczy
z dnia 05 listopada 2021 roku

Przekazujący ;
Gmina Lasowice Wielkie reprezentowana przez Pan Daniela Gagat – Wójta
Gminy Lasowice Wielkie
Przyjmujący :
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie Pan Marek Wyrwa

1.
2.
3.
4.
5.

Przedmiot odbioru : samochodu pożarniczego marki DAIMLER-BENZ 1017 F,
Rok budowy : 1978,
Numer podwozia : 38008114384412
Numer karty pojazdu : AAA6317080,
Numer rejestracyjny : OKL K 500.

Uwagi :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Przejmujący odbiera pojazd bez zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jeden dla każdej strony.

………………………………………….

…………………………………………

Przekazujący ;

Przejmujący ;

