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ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA MIASTA ~STRON
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie sposobu zagospodarowania

Na podstawie art.30ust.2pkt3ustawy
poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

zdnia

drewna pozyskanego z terenów Miasta Ustroń

8marca

1990r.

osamorządzie

gminnym

(tj. Dz.U.

z2017r.,

Burmistrz Miasta
zarządza
§1.
Drewno użytkowe i opałowe pozyskane z terenów stanowiących własność Miasta Ustroń po wykonaniu klasyfikacji
jakościowo wymiarowej może zostać:
l) przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji,
2) przekazane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu mieszkańcom Miasta Ustroń, jako
pomoc rzeczowa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1769 z późniejszymi zmianami),
3) przekazane na utrzymanie budynków remiz jednostek ochotniczych straży pożarnych w Mieście Ustroń na podstawie
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 620),
4) przekazane na podstawie umowy organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność charytatywną i społeczną na
terenie Miasta Ustroń - bez możliwości dalszej odsprzedaży.
§ 2.
l. Drewno użytkowe przeznaczone jest wyłącznie do sprzedaży w drodze licytacji ustnej nieograniczonej.
2. Ogłoszenie o licytacji umieszcza się na stronie internetowej Miasta Ustroń na co najmniej 14 dni przed dniem
licytacji.
3. Czynności związane z prowadzeniem licytacji wykonuje komisja składająca się, co najmniej z trzech pracowników
wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. W zarządzeniu o powołaniu komisji Burmistrz Miasta wyznacza
Przewodniczącego komisji.
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodn iczącego.
5. W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby,
które pozostają z członkami komisji w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności komisji.
6. Przewodniczący komisji informuje uczestników licytacji, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny
dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy licytacji z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż l % ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma
dalszych postąpień.
9. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę jej uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka
licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która licytację wygrała.
11. Z przeprowadzonej licytacji sporządza się protokół zawierający:
l) datę i miejsce przeprowadzenia licytacji,
2) opis przedmiotu licytacji - zgodnie z klasyfikacją brakarską,
3) osoby biorące udział w licytacji,
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4) cenę wywoławczą,
5) przebieg licytacji,
6) imię i nazwisko osoby wyłonionej w trakcie licytacji, jako nabywcę drewna,
7) imiona i nazwiska Przewodniczącego i członków komisji,
8) datę sporządzenia protokołu.
12. Protokół z przeprowadzonej licytacji sporządza się w dwóch jednobrzmiących
otrzymuje Burmistrz Miasta, ajeden osoba ustalona jako nabywca drewna.
13. Protokół z przeprowadzonej
w licytacji jako nabywca drewna.

licytacji podpisują przewodniczący

egzemplarzach, z których jeden

i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona

14. Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży drewna.
15. Jeżeli pierwsza licytacja zakończyła się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do licytacji lub osoby
przystępujące nie zaoferowały co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej), przeprowadza się drugą
licytację, w której można obniżyć cenę wywoławczą drewna ustaloną przy ogłoszeniu pierwszej licytacji jednak nie więcej
niż do 50% ceny wywoławczej ustalonej przy pierwszej licytacji.
16. Jeżeli druga licytacja zakończyła się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do licytacji lub osoby
przystępujące nie zaoferowały co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej), przeprowadza się trzecią
licytację,w której można obniżyć cenę wywoławczą drewna ustaloną przy ogłoszeniu pierwszej licytacji jednak nie więcej
niż do 70% ceny wywoławczej ustalonej przy pierwszej licytacji albo przekazać nieodpłatnie drewno podmiotom
wymienionym w §1 pkt 2, 3 i 4.
§ 3.
Dokumentem sprzedaży drewna jest faktura VAT wystawiona przez Miasto Ustroń, a dokumentem nieodpłatnego
przekazania drewna jest pokwitowanie odbioru drewna.
§ 4.
Środki pochodzące ze sprzedaży drewna, o których mowa w §1 stanowić będą dochód budżetu Miasta.
§ 5.
Wycena i sprzedaż drewna będzie prowadzona w oparciu o obowiązujący cennik sprzedaży drewna dla odbiorców
detalicznych obowiązujących w Nadleśnictwie Ustroń.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikom: Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Inwestycji Architektury
i Gospodarki Gruntami, Wydziału Mieszkaniowego oraz Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej.
§ 7.
Traci moc Zarządzenia nr 40/2012 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29lutego
zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów Miasta Ustroń.

2012 r. w sprawie sposobu

§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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