UCIIWALA NR XIU97l20I9
RADY GMINY PIETROWICE WIILKIE
z dnia 7 pazdziemika 2019 r

r{ sprrwie wyraZcnir zEody na zaci{gni$ie zobowiqzai leasingo}iych na 7lkup ciqgDik dl, Z,khdu
Gospodarki Komunalnej w Pietrowic.ch Wielkich

Na podslawie aa. lSus!.2pk19lit. e pk.lo i afi.58 ust.l ustauy zdnia

8 marca

!990r.

o samorzqdzie

gminnym (tekst.jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.506)

R,d, cmitry Pidrowi.e Wielki.
l.

Wyraza sie zgodl na zaciqgniqcie ptzez W6jla Gminy Pietrowice Wielkie zobowi4zsnia leasingowego
na zakup ciqgnika dla Zakladu Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach wielkich, na okres 36 miesiQcy.
S

0 2. OkreSla sie wielkos6 zobowiqzania,
trzydziesci tysigcy zlotych) + podatek VAT.

okt6rym mowa

J. Srodki na splale zobowiezania, o kl6rym mowa w
Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.
S

g 4.

w$ I na kv/ott;

{ 2 kdq

130.000,00

zl (slownie:

pochodzity z bud2ttu Zakladu Gospodarki

wykonanie uchwaty powierza sit W6jto\yi Cminy.

0 5. Uchwalawchodzi w zycie z dnicm podjtcia.

Prz€wod czqcy Rady Gm;ny

Piolr Bajak

ld: C5CDF?44-3

E

l449BE-B EEE-.1?BllcD224 592 Ihdpisany

sto

Zal4cznik do uchwaty Nr XIWT 12019
Rady Cminy Pietrowice wielkie

zdni^1 lainzi.nlka 2019 t.
Rada Gminy

Pielro ice wielkic w ramach swoich komp€tencii ustawowych okrcSlonych w sn.

l8ust.2pkt. l0 ian.58ust.

I

usta\Iy zdnia8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (lj. Dz. U 22016r

poL 146 z p6in. zl,t.) okre6lila w prz€dmiotowej uchwale wysokoS6 kwoty, do kt6r€j W6jt Gminy
Pietrowice wielkie moze zciqgnqa zobowiezani€ leasingowe wskazuje. jednoczeSnic irodlo pokrycia
zobowi4zan. Przedmiotern umou) Iearin8u ma byi c;qanik ptzeznacany do wlkonywania dziatalnosci
przcz Zaktad Cospodarki Komunalnej. Umowa zawarla bldzie na okres lrz€ch lat w formi€ le3singu

operaciflego z opc.iq amortyzacji u fiIansujqcego (leasingodawcy) wra2 2 mozli*osciq wykupu. Zaklad

Cospodaili Komunaln€ w zamian

za

uz)vanie i pobiera.nie pozylkow bgdzie pokrywal koszty czynszu

leasingowego.
Podmiotcm posiadaj4cym ?iolnosi prawnq do zawarcia umo*y leasingujesl Cmina Pietrowice

wiclkie, w imi€niu kl6r€j z mocy prawa drata w6jt Cminy Pietro\yice wielkie.
Do samodzielnego, jednoraz oi\€go zawarcia przedmiotowej umowy przepisy uslawy o samorzqdzi€
gminDym

wymagaj aby Rada Gminy w drodze uchwaly okreslita W6jrowi Gn,ny wysokoi6 teso

zobowiezania (arl.

l8

ust. 2 pkt. I0) i

,ddlajego splaly (art.

58 ust.

l). Zatem

*

grarlicach upowazrienia

usrawowego Rada Cminy PietroNice Wielkie podejoruje uchwal9, na podstaeie kt6rcj W6jt Gminy

Pielrowice Wielkie n]ot€ zaciqgnqi zobo$';qzanie

r.iir

11 rr. l lr

,r :llri.,l'

I

tra warLrnkach przez

niq okreSlonych.

