
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 
WÓJTA GMINY GIZAŁKI 

z dnia 12 lipca 2022 r. 

w sprawie przekazania samochodu specjalnego - pożarniczego STAR 266 
jednostce OSP w Rudzie Wieczyńskiej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przekazuje się Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Wieczyńskiej używany samochód pożarniczy 
marki STAR 266, GBA-2,5/8, rok produkcji 1987, nr. rejestracyjny KLA 281C zakupiony przez Gminę 
Gizałki. 

2. Szczegółowe zasady przekazania i użyczenia reguluje umowa użyczenia zawarta pomiędzy Gminą 
Gizałki a Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie Wieczyńskiej. 

§ 2. 1. Przekazanie samochodu specjalnego – pożarniczego, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie 
protokołu przekazania-przyjęcia w/w samochodu pożarniczego, którego wzór protokołu stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Protokół przekazania należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których otrzymują 
strona przekazująca oraz 2 egz. strona przyjmująca. 

§ 3. Przyjmujący zobowiązany jest do użytkowania przyjętego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
utrzymywania pojazdu w pełnej gotowości i sprawności technicznej, a także do przedstawiania rozliczeń 
zużycia paliwa według zasad odrębnie uregulowanych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Robert Łoza 

 



 

Załącznik 

do zarządzenia nr 64/2022  

Wójta Gminy Gizałki 

 z dnia 12 lipca 2022 r. 

 

 

Protokół przekazania-przyjęcia samochodu specjalnego - pożarniczego 

 

 

sporządzony w dniu……………… 2022 r. w ………………………………… pomiędzy: 

………………………, z siedzibą w m. ………………, ul. ………………….., ………………                    

NIP ………………….., reprezentowaną przez ………………………………………………, 

przy kontrasygnacie …………………………………………………….,  

zwaną w protokole  „PRZEKAZUJĄCYM”, 

a 

…………………………………., z siedzibą w m. ………………………………………….., 

…………………… wpisaną do KRS pod nr …………………………………………………,                     

NIP ……………………….. reprezentowaną przez:  

Prezesa – …………………………….. 

Skarbnika – ………………………….., 

zwanym dalej w protokole  PRZYJMUJĄCYM. 

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gizałki nr ....../2022 z dnia .......................... 2022 roku 

przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje: 

 

Samochód specjalny – pożarniczy  marki ………………….:  

 numer rejestracyjny: ………………………….. 

 numer identyfikacyjny pojazdu: ………………………………………. 

 rok produkcji: ………………………………… 

 przebieg kilometrów z licznika ............................... km 

 stan paliwa wykazany z rozliczenia kart drogowych .......................... litrów 

 dowód rejestracyjny Nr ………………………. 

 termin następnego przeglądu technicznego ...................................  

 pojazd ubezpieczony do dnia …………………………… roku  

 wyposażenie pojazdu: ………………………………….  

 ogólny stan techniczny pojazdu – ……………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

 

............................................................    ................................................. 
                                 Przekazujący                   Przyjmujący 
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