RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr XXVU265/20'17
Rady Gminy Pietrowics Wielki€
z dnia 21 czetwca 2017r.

w sprawie okreSlenia wysoko6ci zobowiqzania leasingowego
Na podstawie art. art 18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58 ust.
samoEqdzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz 446 z p62n zm.)

'1

ustawy z dnia 8 rnarca 1090r' o

Rada Gminy Pietrowice Wielkle

uchwala

s1
Okresla sie wysokosd kwoty, do kt6rejWoit Gmrny Pretrowice Wielkie mo2e zaciqgnqd zobowiqzanie
leasingowe

s2
Kwota o kt6rej mowa w S 1 wynosi 44.000 00

(

zl

slownie: czterdzieSci caery tysiace zloty

.120,00 brutto z podatkiem VAT )

sr
Splata zobowi+ania, o kt6rym mowa w

Sl realizowana bedzie z pzychod6w w{asnych

Zakliadu

Gospodarka Komunalnei.

s4
Traci moc Uchwala XXVl237l2O1l Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 26 kwietnia

2017r

w sprawae okreslenia wysokosci zobowiqzania leasingowego

ss
Wykonanie uchwaly powreza sie WoltowiGminy

56
Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecia

PRZEWO

4CY

UZASADNIENIE

Rada Gminy Piekowice Wielkie w ramach swoich kompetencji ustawowych okreslonych w art
18 ust. 2 pkt.

10 iart 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samotzEdzre gminnym (tl.

Dz.

u

z

2016t.poZ.446 z p62n zm ) okreslila w przedmiotowei uchwale wysoko66 kwoty. do kt6rel Wdjt Gminy
Pietrowice Wielkie mo2e zaciqgnq6 zobowiqzanie leasingowe wskazujEc jednoczes n ie 2r6dlo pokrycia

zobowiqzai Przedmiotem umowy leasrngu ma byd samoch6d dostawczy o ladownosci do 3,5 t
ptzeznaczory do wykonylvania dzialalnosci ptzez Zaklad Gospodarki Komunalnel Umowa zawarta
bedzie na okres trzech lal w formie leasingu operacyjnego z opcjq amortyzacji u finansujqcego
(leasingodawcy) wraz z mo2liwo6ciq wykupu. Zaklad Gospodarki Komunalne w zamian za u2ylvan€

i

pobieran€ po2ytkdw bedzie pokrywal koszty czynszu leasingowego.

Podmiotem posiadajqcym zdolnosd prawnq

w

do zawarcta umowy leasingu jest

Gmtna

z

mocy prawa dziala W6lt Gminy Pietrowice Wielkie Do
samodzielnego, jednorazowego zawarcia peedmiotowej umowy przepsy ustawy o samozqdzie
gminnym wymagajq, aby Rada Gminy w drodze uchwaly okreEilila W6itowi Gminy wysokosC tego
Pietrowice Wielkie,

zobowiazania

imieniu kl6rej

(art 18 ust. 2 pkt 10) lzrOdla lego splaty (art 58 usl. 1). Zatem w

granicach

upowaznienia ustawowego Rada Gminy Pietrowice Wie kre podejmuie uchwale, na podstawie ktorei
WOjt Gminy P etrowice Wielkae moze zaciqgnqC zobowiqzanre na warunkach przez niq okreSlonych.

W zwiazku ze zmianq warunk6w oferty na leasing konieczne bylo podjecie nowej uchwaly
dotyczqcej tego samego zobowiqzania

