ZARZĄDZENIE NR 94/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 18.07.2019 r.
w sprawie przekazania sprzętu stanowiącego własność Gminy Wieliszew
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. 2019 poz. 506) zarządza się, co następuje:
§1. Postanawia się przekazać nieodpłatnie na własność jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kałuszynie następujący sprzęt:
1) motorower (skuter) KYMCO SUPER 9, rok produkcji 2008, Nr VIN
RFBS1002083401373, o wartości rynkowej 3.000,00 zł.
2) motocykl RIEJU typ MR4T, rok produkcji 2008, Nr VIN VTPMR4T3100702906,o
wartości rynkowej 2.995,00 zł .
3) samochód osobowy FIAT PANDA typ 169, rok produkcji 2007, Nr VIN
ZFA16900000853160, o wartości rynkowej 6.462,00 zł.
§2. Przekazanie sprzętu określonego w § 1 jednostce OSP Kałuszyn nastąpi na podstawie
umowy darowizny.
§3. Ustala się wzór umowy darowizny, jako załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Wieliszew z dnia 18.07.2019 r.

UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu 18.07.2019 r w Wieliszewie pomiędzy:
Gminą Wieliszew z siedzibą przy ul. Modlińskiej 1, 05-135 Wieliszew
NIP 536–17–58-264 REGON 013270577
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Pawła Andrzeja Kownackiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Jolanty Dobrowolskiej
zwaną dalej DARCZYŃCĄ
a
Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie, ul. Mickiewicza 7, 05-124
Skrzeszew, NIP: 5361673591, REGON: 016455716,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej obdarowanym.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy
ruchomych przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego kosztem swego majątku.
2. Darczyńca zobowiązuje się do przekazania na własność, bezpłatnie na rzecz
Obdarowanego – pojazdy wskazane w ust. 3.
3. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem pojazdów:
1) motorower (skuter) KYMCO SUPER 9, rok produkcji 2008, Nr VIN
RFBS1002083401373, o wartości rynkowej 3.000,00 zł.
2) motocykl RIEJU typ MR4T, rok produkcji 2008, Nr VIN VTPMR4T3100702906,
o wartości rynkowej 2.995,00 zł .
3) samochód osobowy FIAT PANDA typ 169, rok produkcji 2007, Nr VIN
ZFA16900000853160, o wartości rynkowej 6.462,00 zł.
4. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny jest wolny od wad prawnych.
§2
Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje.
§3
Przedmiot umowy został przekazany bezpośrednio do korzystania przez Obdarowanego,
co Obdarowany niniejszym potwierdza.
§4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

§6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Darczyńcy i 1 dla
Obdarowanego.
Darczyńca:

Obdarowany:

