
UCHWAŁA NR RG-XXIX/329/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - kurtyn wodnych, na rzecz 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 poz.713) oraz art.16 ust. 2 pkt 4,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019r., poz. 869)  Rada Gminy Sitkówka – Nowiny uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przekazuje w użytkowanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach 
składniki majątkowe - kurtyny wodne mobilne  - 2 szt.  o wymiarach 250 x 250 cm, o łącznej wartości brutto zł 
10 794,48. 

§ 2. Przekazanie majątku nastąpi na podstawie niniejszej uchwały i dowodów PT, w istniejącym stanie 
technicznym oraz w oparciu o posiadaną przez Urząd Gminy dokumentację. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Gminy powierza Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Uzasadnienie

Zadanie pn.: „Zakup kurtyn wodnych” polegające na dostawie 2 sztuk kurtyn wodnych o wymiarach
250 x 250 cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, rury wysokociśnieniowe o średnicy 30mm, bezszwowe,
w belce górnej 12 dysz, w belkach pionowych po 8 dysz, łączna liczba dysz 20 szt., osłony boczne i górna
z blachy 0,5 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo, o wymiarach 13x10x13 cm, postawy ze stali
nierdzewnej, sterownik cykliczny oraz zestaw do podłączenia kurtyn do wody.

W/w zadanie realizowane było na podstawie umowy INO.272.75.U.20 z dnia 17.09.2020r. zawartej
pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Wykonawcą. Całkowita wartość w/w zadania, wynosi łącznie brutto
10 794,48zł.

Składniki majątkowe powstałe w związku z realizacją w/w zadań, należy przekazać na rzecz Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Przekazanie majątku nastąpi na podstawie
niniejszej uchwały i dowodów PT z niezbędnymi załącznikami.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AF0CFD9A-77BF-48A1-AE41-7049C4E903C7. podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik

