
ZARZĄDZENIE NR 261/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 
ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać nieodpłatnie na własność jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu 
Miasta i Gminy Pleszew następujący sprzęt ujęty w ewidencji pozostałych środków trwałych Miasta i Gminy 
Pleszew:

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie:

a) Agregat Fogo FH 4001 prądotwórczy– 1 szt.

b) Maszt Epistar 4x50 (Przenośny zestaw oświetleniowy) – 1 szt.

c) Flary ostrzegawcze w walizce ładującej (Sprzęt do oznakowania terenu akcji) – 1 szt.

2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku:

a) Bosak  teleskopowy dielektryczny – 1 szt.

b) Detektor prądu – 1 szt.

c) Flary ostrzegawcze w walizce ładującej (Sprzęt do oznakowania terenu akcji) – 1 szt.

3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie:

a) Defibrylator AED – 1 szt.

4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie:

a) Deska ortopedyczna (nosze) – 1 kpl.

b) Zestaw szyn Kramera – 1 kpl.

c) Zestaw medyczny PSP R1 (Torba R1 ) – 1 szt.

5) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokutowie:

a) Agregat Fogo FH 4001 prądotwórczy– 1 szt.

b) Maszt Epistar 4x50 (Przenośny zestaw oświetleniowy) – 1 szt.

6) Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej:

a) Agregat Fogo FH 4001 prądotwórczy– 1 szt.

b) Pilarka Stihl MS 261 CM – 1 szt.

7) Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowicach:

a) Detektor prądu – 1 szt.

b) Flary ostrzegawcze w walizce ładującej (Sprzęt do oznakowania terenu akcji) – 1 szt.

§ 2. 1. Przekazanie sprzętu i wyposażenia określonych w ust. 1 jednostkom OSP nastąpi w drodze 
darowizny.

2. Ustala się wzór umowy darowizny jako załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Czynności związane z przekazaniem- przyjęciem należy wykonać w terminie do 14 grudnia 2018 r. 
Przyjmujący zobowiązany jest do używania przyjętego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 261/VII/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 28 listopada 2018 r.

Wzór umowy darowizny

zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy:

Miastem i Gminą Pleszew, z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew NIP 608 00 74 221, 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………….........,

zwanym dalej w umowie DARCZYŃCĄ

a

Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna ……………….., z siedzibą w ………………………….., 
……………………….. wpisanym do KRS pod nr ……………, NIP …………………... reprezentowanym 
przez Prezesa OSP ………… – …………………..., 

zwanym dalej w umowie  OBDAROWANYM.

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest nieodpłatne przeniesienie przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego własności 
rzeczy ruchomych wskazanych w ust. 2 z przeznaczeniem zgodnym z zakresem działalności statutowej 
Obdarowanego.

2. Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem urządzeń:

1) 

2) 

3) 

3. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych.

4. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny, o którym mowa w ust 1 i 2 oznaczony został logotypem 
Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowania: „Współfinansowano ze 
środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” na podstawie 
umowy zawartej przez Darczyńcę nr ………………………… na powierzenie realizacji zadań Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z dnia 
………………………... r.

§ 2. 

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 zobowiązuje się do uzyskania zgody Dysponenta Funduszu tj. Ministra Sprawiedliwości na 
ewentualne zbycie przedmiotu darowizny przed terminem wskazanym w ust. 2 oraz przeznaczenia środków ze 
zbycia wyłącznie na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na swoją rzecz.

4. Obdarowany zobowiązany jest zapewnić trwałe oznakowanie przedmiotu darowizny logotypem 
Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sformułowania: „Współfinansowano ze 
środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” przez cały okres 
jego użytkowania.

§ 3. Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę wysokości ……………… zł (słownie: 
…………………………………………………….. zł 00/100), na którą składają się:

1) 
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2) 

3) 

§ 4. Przedmiot umowy został wydany bezpośrednio Obdarowanemu w dniu podpisania umowy.

§ 5. 

1. Przekazany sprzęt jest nowy i posiada gwarancje producenta przekazane wraz ze sprzętem.

2. Obdarowany oświadcza, że stan techniczny przedmiotu darowizny jest mu znany i przyjmuje go w takim 
stanie, w jakim jest on na dzień przyjęcia.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz umowa Darczyńcy z Ministrem Sprawiedliwości.

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

DARCZYŃCA OBDAROWANY
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