
Zarządzenie nr 67/2018 

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

z dnia 02 lipca 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup środka trwałego przez Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim   

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 3 i § 4 uchwały XXVIII/140/16 Rady Miejskiej 

Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Gryfów Śląski, zarządzam co następuje: 

§ 1. Mając na względzie konieczność zakupu środków trwałych – ciągnika i posypywarki 

ciągnionej, przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 

Śląskim, celem świadczenia usług na rzecz Gminy i jej mieszkańców, wyrażam zgodę na zakup 

w formie leasingu operacyjnego wymienionych środków trwałych od podmiotu wyłonionego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 2. Zakup środków trwałych wymienionych w § 1 zostanie pokryty z dochodów bieżących 

Zakładu. 

§ 3. Upoważniam Panią Małgorzatę Uhornicką – dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim do podjęcia wszelkich czynności związanych 

z zakupem środków trwałych, w tym do podpisania umowy leasingu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zakład Budżetowy Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim świadczy 

usługi na rzecz Gminy i na rzecz jej mieszkańców. Baza techniczna i transportowa zakładu liczy 

20 – 30 lat i jej sukcesywna wymiana jest konieczna. Wśród usług, które zakład wykonuje jest 

zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta oraz wywóz nieczystości płynnych. 

Usługi zimowego utrzymania miasta do tej pory były wykonywane między innymi przy pomocy 

samochodu piaskarki Star, który jest samochodem wyeksploatowanym, a koszt 

dotychczasowych napraw przekroczył znacznie cenę jego zakupu. Dalsze inwestowanie                        

w samochód nie ma uzasadnienia ekonomicznego.  

W chwili obecnej nieczystości ze zbiorników bezodpływowych wożone są beczką o pojemności 

2,5 m3. Mała pojemność beczki znacznie podraża koszt wywozu, szczególnie z terenów 

wiejskich. Zakup ciągnika pozwoli na zainwestowanie w przyszłym okresie w beczkę                                  

o pojemności przynajmniej 7,5m3. 

W związku z powyższym zakup ciągnika i posypywarki ciągnionej jest uzasadniony. 

 

 


