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UCHWAŁA NR XXVIII/179/2022 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych 

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 z późn.zm.) 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 2021 r, poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej 
na rok 2022 Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku z późniejszymi 
zmianami, Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zaciąga się zobowiązanie leasingowe na  zakup ścinarki do poboczy w związku z realizacją 
zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 300.000,00 zł brutto (słownie: 
trzysta tysięcy złotych) finansowane planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązania 
w: 
- 2022 roku   96.000,00 zł 
- 2023 roku   72.000,00 zł 
- 2024 roku   72.000,00 zł 
- 2025 roku  60.000,00  zł 

2. Zaciąga się zobowiązanie leasingowe na  zakup ciągnika w związku z realizacją zadań letniego 
i zimowego utrzymania dróg powiatowych w wysokości 190.000,00 zł brutto (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) finansowane planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę 
zobowiązania w: 
- 2022 roku   70.000,00 zł 
- 2023 roku   40.000,00 zł 
- 2024 roku   40.000,00 zł 
- 2025 roku   40.000,00 zł 

3. Zaciąga się zobowiązanie leasingowe na  zakup 2 sztuk wysięgnika wielofunkcyjnego  
z głowicą koszącą do ciągnika w związku z realizacją zadań utrzymania dróg powiatowych 
w wysokości 250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) finansowane 
planowanymi wydatkami majątkowymi na spłatę zobowiązania w: 
- 2022 roku   90.000,00 zł 
- 2023 roku   50.000,00 zł 
- 2024 roku   50.000,00 zł 
- 2025 roku   60.000,00 zł 

§ 2. Umowy leasingowe zostaną zawarte na okres nie dłuższy niż 4 lata. Zapłata następować 
będzie w okresach i ratach określonych w umowach leasingowych zawartych w formie leasingu 
operacyjnego. 

§ 3. Spłata leasingu w latach 2022 - 2025, obejmująca czas umów leasingowych, realizowana 
będzie z dochodów własnych. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XX/133/2021 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2021 roku 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną - 
wywrotka oraz ścinarki do poboczy, zmieniona Uchwałą Nr XXIII/150/2021 Rady Powiatu 
w Siedlcach z dnia 3 września 2021 roku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
 

Marek Gorzała 
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UZASADNIENIE 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby nabycia  ścinarki do poboczy, ciągnika oraz 
dwóch wysięgników wielofunkcyjnych z głowicą koszącą do ciągnika niezbędnych do pracy 
przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 

Koszt zakupu ścinarki do poboczy w formie 4 letniego leasingu operacyjnego to kwota 
300.000,00 zł brutto, co przedstawia poniższa tabela: 

 

 
Rok 

 
Kwota zobowiązania 

 
Przeznaczenie 

2022 96.000,00 opłata wstępna + 6 rat leasingu płatnych w 2022 roku 
2023 72.000,00 12  rat leasingu płatnych w 2023 roku 
2024 72.000,00 12 rat leasingu płatnych w 2024 roku 
2025 60.000,00 6 rat leasingu + wykup ścinarki w 2025 roku 

Razem 300.000,00  

 
Koszt zakupu ciągnika do poboczy w formie 4 letniego leasingu operacyjnego to kwota 

190.000,00 zł brutto, co przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Rok 

 
Kwota zobowiązania 

 
Przeznaczenie 

2022 70.000,00 opłata wstępna + 6 rat leasingu płatne w 2022 roku 
2023 40.000,00 12  rat leasingu płatnych w 2023 roku 
2024 40.000,00 12 rat leasingu płatnych w 2024roku 
2025 40.000,00 6 rat leasingu + wykup ciągnika w 2025 roku 

Razem 190.000,00  

 
Koszt zakupu 2 sztuk wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą do ciągnika 

w formie 4 letniego leasingu operacyjnego to kwota 250.000,00 zł brutto, co przedstawia poniższa 
tabela: 

 

 
Rok 

 
Kwota zobowiązania 

 
Przeznaczenie 

2022 90.000,00 opłata wstępna + 6 rat leasingu płatne w 2022 roku 
2023 50.000,00 12  rat leasingu płatnych w 2023 roku 
2024 50.000,00 12 rat leasingu płatnych w 2024roku 
2025 60.000,00 6 rat leasingu + wykup wysięgników w 2025 roku 

Razem 250.000,00  

 
W związku z tym do zawarcia umów leasingowych kreujących 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 
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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 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 

Umowy leasingowe są umowami wieloletnimi, co oznacza, że wydatki związane z ich realizacją 
zostały ujęte w planach finansowych kolejnych lat, w których ponoszone będą płatności z tytułu 
leasingu, tj. w planach wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego. 
 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

  

Marek  Gorzała 
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