Zarządzenie Nr 154/2009
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 3 grudnia 2009 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu MAN 11.192
HA - LF – specjalny pożarniczy
Na podstawie art. 31 i 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminny (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 29 oraz 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz.1229 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:
§ 1.

Przekazuje się Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie do bezpłatnego
użytkowania: własność samochodu MAN 11.192 HA - LF – samochód
specjalny pożarniczy, nr rejestr. brak, nr podwozia WMA2720134M003090
nr silnika brak danych pojemność silnika 9445 cm3, rodzaj paliwa olej
napędowy, rok produkcji 1984, dop. ładowność 4600, data pierwszej rejestracji
za granicą 22.01.1985r., data pierwszej rejestracji w kraju brak, wartość
pojazdu w chwili zakupu wynosiła 34.950,00 zł.

§ 2.

Przekazanie samochodu nastąpi w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3.

Nadzór nad przekazaniem samochodu jednostce OSP Sędziszów powierzam
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, Naczelnikowi Wydziału
Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Społeczno-Obywatelskich Pani Annie Skiba.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 154/2009
z dnia 3 grudnia 2009 roku

Stosownie do art. 29 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn. zm.)
koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej jakimi są Ochotnicze
Straże Pożarne pokrywane są z budżetu gminy w szczególności gmina ponosi koszty
wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP.
Realizując

wskazane

obowiązki

prawne,

celowe

jest

przejęcie

własności

specjalistycznego pojazdu pożarniczego z przeznaczeniem dla danej Jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej co umożliwi pokrycie z budżetu gminy pełnych kosztów
jego utrzymania i zapewnienia sprawności bojowej.

