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UCHWAŁA NR XVI/105/2020 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika 

Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 920) w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej na rok 
2020 Powiatu Siedleckiego Nr XI/69/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami, 
Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się zobowiązanie leasingowe na  zakup ciągnika rolniczego w związku z realizacją 
zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości  365.137,00 zł brutto 
(słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych) finansowanego 
planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązań w: 
᠆ 2020 roku 112.365,00 zł 
᠆ 2021 roku 65.337,00 zł 
᠆ 2022 roku 65.337,00 zł 
᠆ 2023 roku 122.098,00 zł 

§ 2. Umowa leasingowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata. Zapłata następować 
będzie w okresach i ratach określonych w umowie leasingowej zawartej w formie leasingu 
operacyjnego. 

§ 3. Spłata leasingu w latach 2020 - 2023, obejmujących czas umowy leasingowej, realizowana 
będzie z dochodów własnych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby nabycia ciągnika rolniczego do pracy przy
letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Koszt zakupu ciągnika rolniczego w formie 3 letniego leasingu operacyjnego to kwota
365.137,00 zł brutto, co przedstawia poniższa tabela:

Rok Kwota zobowiązania Przeznaczenie
2020 112.365,00 opłata wstępna + 2 raty leasingu płatne w 2020 roku
2021 65.337,00 12 rat leasingu płatnych w 2021 roku
2022 65.337,00 12 rat leasingu płatnych w 2022 roku
2023 122.098,00 10 rat leasingu + wykup ciągnika

Razem 365.137,00

W związku z tym do zawarcia umowy leasingowej kreującej zobowiązania w następnych latach
budżetowych, potrzebna jest zgoda organu stanowiącego w oparciu o przepisy art. 12, pkt 8, lit. c
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy zaciąganie długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Umowa leasingowa jest umową wieloletnią, co oznacza, że wydatki związane z jej realizacją
zostały ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu
leasingu, tj. w planach wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego.
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