ZARZĄDZENIE NR 41/2018
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego, stanowiącego własność Gminy Słubice.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Postanawiam przekazać nieodpłatnie na własność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Golicach następujący specjalistyczny sprzęt pożarniczy będący własnością Gminy Słubice:
a) zestaw węży hydraulicznych (2x10m),
b) zabezpieczenie poduszki powietrznej,
c) plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi,
d) zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
e) detektor prądu,
f) detektor wielogazowy,
g) pilarka do drewna.
o łącznej wartości: 18 200,00 zł.
§ 2. Przekazanie sprzętu i wyposażenia określonych w §1 nastąpi w drodze umowy
darowizny.
§ 3. Ustala się wzór umowy darowizny jako załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. 1. Czynności związane z przekazaniem – przyjęciem należy wykonać w terminie do
07.01.2019 r.
2. Przyjmujący

zobowiązany

jest

do

używania

przyjętego

sprzętu

zgodnie

z jego

przeznaczeniem.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 41/2018
Burmistrza Słubic
z dnia 19 grudnia 2018 r.

UMOWA DAROWIZNY
zawarta w dniu ......................................................... r. w Golicach pomiędzy:
Gminą Słubice z siedzibą w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice,
REGON 210966792, NIP 5980005172, reprezentowaną przez:
Mariusza Olejniczaka - Burmistrza Słubic,
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy Słubice,
zwanym dalej w tekście umowy DARCZYŃCĄ
a
Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Golicach, ul. Jasna 1c,
wpisanym do KRS pod Nr 0000258840, NIP 5981588129 reprezentowanym przez Kamila
Wieczorka – Prezesa OSP zwanym dalej OBDAROWANYM.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne przeniesienie własności rzeczy
ruchomej przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego kosztem swego majątku.
2. Darczyńca zobowiązuje się do przekazania na własność, bezpłatnie na rzecz
Obdarowanego z przeznaczeniem zgodnym z zakresem statutowej działalności
Obdarowanego – sprzętu wskazanego w ust.3
3. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu pożarniczego będących
przedmiotem darowizny:
a) zestaw węży hydraulicznych (2x10m),
b) zabezpieczenie poduszki powietrznej,
c) plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia narzędzi na ziemi,
d) zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
e) detektor prądu,
f) detektor wielogazowy,
g) pilarka do drewna.
4. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.
5. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny o którym mowa w ust. 1, 2 oznaczony
zostanie znakiem Funduszu Sprawiedliwości ze wskazaniem jego nabycia ze
środków Funduszu Sprawiedliwości na podstawie umowy zawartej przez Darczyńcę
Nr DFS-II- 7211-2326/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości
– Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
§2
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1. Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i zgodnie z wolą Darczyńcy
zobowiązuje się ją użytkować zgodnie z zakresem swej działalności.
2. Obdarowany oświadcza, że darowizna nie zostanie zbyta przez okres 10 lat od
dnia jej nabycia.
3. Obdarowany oświadcza, iż zapewni trwałe oznakowanie przedmiotu darowizny
znakiem Fundusz Sprawiedliwości i informacji o nabyciu przedmiotu darowizny ze
środków tego Funduszu przez cały okres jego użytkowania.
§3
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę w wysokości 18 200,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych).
§4
Przedmiot umowy został już przekazany bezpośrednio do rąk Obdarowanego, co
Obdarowany niniejszym potwierdza.
§5
1. Przekazany sprzęt jest nowy i posiada gwarancję producenta. Dostawca sprzętu
udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt na okres 24
miesięcy.
2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i
przyjmuje go w takim stanie, w jakim on jest na dzień przejęcia.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego.

mają

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Darczyńcy i jeden dla Obdarowanego.
DARCZYŃCA
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