UCHWAŁA NR 88/ 2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż drewna opałowego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Czarnkowie.
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2204); Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:
§ 1.

§ 2.1.
2.
§ 3. 1.
2.

Wyraża się zgodę na sprzedaż pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych
w Czarnkowie drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących
na działce nr 747/4 zlokalizowanej przy ul. Rybaki 3 w Czarnkowie o łącznej
kubaturze 17m3, w tym:
a)
lipa 6m3 z czego: 3m3 stanowią wałki opałowe i 3mp stanowi gałęziówka
opałowa
b)
wiąz 3m3 z czego: 2m3 stanowią wałki opałowe i 1mp stanowi gałęziówka
opałowa
c)
kasztanowiec 5m3 z czego: 3m3 stanowią wałki opałowe i 2mp stanowi
gałęziówka opałowa
d)
buk 3m3 z czego: 2m3 stanowią wałki opałowe i 1mp stanowi gałęziówka
opałowa
Proponowana cena netto do sprzedaży 1m3 drewna opałowego ustala się na kwotę
a)
25,00zł za gałęziówkę liściastą
b)
60,00zł za wałki opałowe liściaste.
Nabywca drewna zobowiązany jest do poniesienia we własnym zakresie kosztów jego
załadunku oraz transportu z miejsca składowania.
Środki uzyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Powiatu i podlegają
przekazaniu na konto bankowe Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Kopię umów sprzedaż należy przekazać do Zarządu Powiatu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych
w Czarnkowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 88/2019
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż drewna opałowego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Czarnkowie.
W związku z pozyskaniem drewna z terenu działki nr 747/4 zlokalizowanej przy
ul.Rybaki 3 w Czarnkowie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie zwrócił się
do Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o wyrażenie zgody na sprzedaż drewna
opałowego.
Inwentaryzacja i ocena stanu pozyskanego z wycinki drewna wykonana została przez
Kierownika Obwodu Drogowego. Zaproponowane ceny ustalono w oparciu o sprzedaż
drewna opałowego w latach poprzednich.

