ZARZĄDZENIE NR WG.0050.93.2020
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki STAR 244 RS w formie darowizny na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 961 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazuje się samochód pożarniczy marki STAR 244 RS, nr rejestracyjny TKI F070,
nr inwentarzowy 743/00001, nr VIN 11126, rok produkcji 1988, o wartości księgowej 0,00 zł, stanowiący
własność Gminy Sitkówka-Nowiny, w formie darowizny, na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szewcach, celem zapewnienia gotowości bojowej tej jednostki.
§ 2.
1. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu i zasad przekazania samochodu, o którym mowa w § 1,
określone zostaną w umowie darowizny, zawartej pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Stowarzyszeniem
Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach.
2. Ustala się wzór umowy darowizny jako Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Przekazanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik
do umowy darowizny.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.93.2020
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 15 września 2020 r.
UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ………………………………………. r. w Nowinach pomiędzy:
1. Gminą Sitkówka-Nowiny z siedzibą: 26 - 052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, NIP: 959-14-68922 reprezentowaną przez Sebastiana Nowaczkiewicza - Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny,
zwaną dalej Darczyńcą,
a
2. Stowarzyszeniem „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZEWCACH” z siedzibą: 26 –
052 Szewce, ul. Dewońska 122, Numer KRS 0000772692, NIP 9592021525, REGON
38261150300000, reprezentowanym przez ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Obdarowanym.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez
Darczyńcę na rzecz Obdarowanego kosztem swego majątku.
2. Darczyńca przekazuje na własność, bezpłatnie, na rzecz Obdarowanego samochód pożarniczy
marki…………….……..……., nr rejestracyjny …………………………….., nr inwentarzowy
…………………………………, nr podwozia - …………………………………, rok produkcji
- ………………….., z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia Ochotnicza Straż
Pożarna w Szewcach, w tym zwłaszcza zapewnienie gotowości bojowej Obdarowanego.
3. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem samochodu pożarniczego o którym mowa w ust. 2
będącego przedmiotem darowizny i oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad
prawnych.
§ 2.
Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i zgodnie z wolą Darczyńcy zobowiązuje się ją
przeznaczyć zgodnie z celem swojej statutowej działalności, w tym zwłaszcza zapewnienie gotowości
bojowej.
§ 3.
Wartość przedmiotu darowizny wynosi ……………………………..zł.
§ 4.
1. Obdarowany oświadcza, ze stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i przyjmuje
go w takim stanie, w jakim on jest na dzień przyjęcia.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy oraz dokument PT stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 7.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Darczyńca.
DARCZYŃCA
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Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu pożarniczego marki…………………………..
o nr rejestracyjnym……………………….
Sporządzony w dniu ……………………. roku w Nowinach pomiędzy:
1. Gminą Sitkówka-Nowiny z siedzibą: 26 - 052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, NIP: 959-14-68922 reprezentowaną przez Sebastiana Nowaczkiewicza - Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny,
zwaną dalej Darczyńcą,
a
2. Stowarzyszeniem „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZEWCACH” z siedzibą: 26 –
052 Szewce, ul. Dewońska 122, Numer KRS 0000772692, NIP 9592021525, REGON
38261150300000, reprezentowanym przez ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Obdarowanym.
§ 1.
Darczyńca przekazuje Obdarowanemu będący przedmiotem umowy darowizny samochód specjalny
pożarniczy marki…………………… o następujących parametrach:
1. Nr rejestracyjny - …………………………………..
2. Rok produkcji - …………………………………….
3. Nr VIN - ……………………………………………
4. Nr inwentarzowy - 743/00001.
§ 2.
Ogólny stan techniczny pojazdu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
§ 3.
Obdarowany oświadcza, że przedmiot darowizny przyjmuje i zobowiązuje się przeznaczyć go na cele
statutowe Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach w tym zwłaszcza zapewnienie
gotowości bojowej.
§ 4.
Przekazanie pojazdu nastąpiło na postawie niniejszego protokołu w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szewcach.
§ 5.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Darczyńca.

Darczyńca:
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Obdarowany:
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