
                                                                                                         Projekt z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
                                                                                                     Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

z ……. maja 2015 r. 

w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę Lubsko środków na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Zakup zabytkowego taboru kolejowego w tym składu rządowego - 9 wagonów 
(salonek) od spółki Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Lubsko w ramach współpracy z Fundacją Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld z 
siedzibą w Lubsku deklaruje się zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 250 000,00 zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Zakup zabytkowego taboru kolejowego w tym składu rządowego- 9 salonek od 
spółki Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.” plus 50 000,00 zł na jego sprowadzenie w bezpieczne 
miejsce, gdzie będzie stacjonował. Planowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 300 000,00  zł. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2016. 

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza miasta do złożenia oferty do wysokości 250 000 zł na zakup 9 
wagonów (salonek) od spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz 
prowadzenia rozmów w sprawie ich nabycia przy współpracy z Fundacją Kolejową „Stacja 
Lubsko/Sommerfeld”.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Lubska do złożenia oferty zakupu wagonów do dn. 31 maja 2015 
r. w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz dalszych negocjacji i rozmów w tej sprawie 
wspólnie z Fundacją Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld”.

§ 5. Uchwała ma wyłącznie charakter intencyjny. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

UWAGA: pola czarne (ukryte) są po to aby nie ułatwiać zadania innym oferentom, 
konkurencji w Polsce. Całość petycji jedynie jawna na terenie Gminy i osobom chcącym 
podpisać ją.



UZASADNIENIE 

W ramach współpracy z Fundacja Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld” , Gmina Lubsko 
sfinansuje zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zabytkowego taboru kolejowego w tym składu 
rządowego - 9 wagonów (salonek) od spółki Przewozy Regionalne Sp. z.o.o.”. Podjęcie uchwały 
intencyjnej niezbędne jest do złożenia oferty cenowej w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z 
uwagi na wystawienie tych wagonów do sprzedaży przez spółkę oraz planów powołania i tworzenia 
przez Fundację Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld” na terenie gminy Lubsko Muzeum 
Komunikacji i Techniki (robocza nazwa) oraz skansenu jako jednej z atrakcji gminy mającej 
przyciągać turystów i pasjonatów kolei. Podjęcie uchwały w powyższej sprawie uznaje się za 
zasadne.


