RADA GMINY OPOROVV
99-322 Oporow

Kutno, woj. lodzkic

UCHWALA Nr XLIII/176/ 2010
Rady Gminy Oporow
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaciqgni^cia zobowi^zania leasingowego na autobus szkolny.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt.10 i art.58 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz^dzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z
2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.l441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,
Nr 181, poz.1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z
2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52,poz.420 / Rada Gminy
Oporow uchwala co nast^puje:
§ 1. Upowaznia si? Wojta Gminy do zaciqgnigcia zobowiqzania leasingowego na
autobus szkoluy do wysokosci brutto 150.000,00 zl / slownie sto pi^cdziesisjt
tysi^cy zlotych 00/1007
§ 2. l.Umowa leasingowa zostanie zawarta na okres me dhizszy niz 5 lat, zaplata
b^dzie nastf powac w okresach i ratach okreslonych w umowie zawartej
pomigdzy stronami.
2. Umowa ta zostanie zawarta w formie leasingu operacyjnego
(eksploatacyjnego, o cechach umowy dzierzawy).
§ 3. Splata leasingu w latach obejmuj^cych czas umowy leasingowej realizowana
b^dzie z dochodow wlasnych gminy.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si£ Wojtowi Gminy.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu.
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UZASADNIENIE
do uchwary nr XLIII/176/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaci^gni^cia zobowiqzania leasingowego na autobus szkolny.
Koniecznosc podjeeia uchwaly wynika z realizacji zadania wlasnego gminy w
zakresie dowozenia uczniow do szkol.
W zwiajzku z tym, do zawarcia umowy leasingowej, kreuj^cej zobowi^zania
wymagalne w nast^pnych latach budzetowych (z tytulu oplat czynszu
leasingowego - b^dqcych wydatkami biez^cyini), potrzebne jest upowaznienie
organu stanowi^cego (rady gminy) w oparciu o przepisu art. 18 ust. 2 pkt 10
ustawy o samorz^dzie gminnym, ktory stanowi, ze do wylqcznej wlasciwosci
rady gminy nalezy okreslenie wysokosci sumy, do ktorej wojt moze samodzielnie
zaci^gn^c zobowiqzania.

