
UCHWALA Nr 1841XV111/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie darowizny skladnika mienia 
komunalnego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. 2015. poz. 1515 z poin. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastq- 
puje: 

Wyraza sie zgodq na przekazanie w formie darowizny Gminie Sorkwity samochodu 
pozarniczego marki STAR 200 GBA 2,5116 o nastqpujqcych parametrach : 

1. numer rejestracyjny - WSE 708B; 
2. rok produkcji - 1986; 
3. numer identyfikacyjny pojazdu - A 200252802; 
4, wartosc poczqtkowa - 62.578,40 zt (stownie: szescdziesiqt dwa tysiqce piqcset 

siedemdziesiqt osiem ztotych 4011 00); 
5. umorzenie - 62.578,40 zt (slownie: szescdziesiqt dwa tysiqce piqcset siedemdziesiqt osiem 

zlotych 4011 00). 
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Przekazanie pojazdu, o ktorym mowa w § 1 nastqpuje na wniosek Wbjta Gminy Sorkwity 
w celu realizacji przedsiewziqc z zakresu ochrony przeciwpozarowej. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Uzasadnienie do uchwaly nr 184/XV111/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 lutego 2016 roku 

sprawie wyraienia zgody na przekazanie w formie darowizny skkdnika mie- 
nia komunalnego 

Samochod STAR A 200 GBA 2,5116 o numerze rejestracyjnym WSE 708B jest pojaz- 
dem starszej generacji z 1986 r. pozyskanym przez gminq w formie nieodplatnego przekazania 
z Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Legionowie w 1992 r. Obecnie nie jest 
on wykorzystywany przez jednostkq OSP w Gqsiorowie z uwagi na fakt, i e  od 3 grudnia 201 6 
r. jednostka ta posiada pojazd nowszy, marki RENAULT M 21 0 w lepszym stanie technicznym 
i lepiej wyposazony. 

Pozostale jednostki OSP z terenu gminy nie wyrazily zainteresowania pozyskaniem 
tego pojazdu. W zwiqzku z powyzszym nieuzasadnione jest dalsze jego utrzymywanie i pono- 
szenie kosztow okresowych badari technicznych, ubezpieczenia, czqstych napraw oraz zuzy- 
cia paliwa. 


