ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY FRYSZTAK
Nr 1/218/2004
z dnia 4 października 2004r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami
zarządzam co następuje:

§11. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego drewno
wielkowymiarowe - brzoza w ilości 11,86 m3, pozyskane z lasów stanowiących własność
Gminy Frysztak położonych we wsi Widacz na działce nr 397 - załącznik nr 1.
2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego drewno
opałowe - grab, brzoza i osika w ilości łącznej 100 mp, pozyskane z lasów stanowiących
własność Gminy Frysztak położonych we wsi Widacz na działce nr 397 - załącznik nr 2
3. Ustalić cenę wywoławczą:
a) za 1 m 3 brzozy loko las w wysokości 90,00 zł + 22% VAT o średnicy mierzonej w
środku do 26 cm i 120,00 zł + 22% VAT o średnicy powyżej 26 cm.
b) za 1 mp grabu opałowego loko las w wysokości 54,00 zł brutto
za 1 mp brzozy opałowej loko las w wysokości 52,00 zł brutto
za 1 mp osiki opałowej loko las w wysokości 45,00 zł brutto
4. Ustalić termin składania ofert do dnia 14 października 2004r do godz. 10—
5. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: dla drewna opałowego
„Przetarg na drewno opałowe" dla drewna wielkowymiarowego: „Przetarg na drewno brzoza" w sekretariacie Urzędu Gminy we Frysztaku na formularzu wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia.
§2.
Do sprzedaży w/w drewna powołuję się Komisję w składzie:
1. Majewski Józef - Insp. UG Frysztak
2. Mocek Andrzej - Insp UG Frysztak
3. Krok Józef - Insp UG Frysztak
4. Garncarski Jan - Radny Rady Gminy Frysztak
5. Fraczek Anna - Sołtys wsi Widacz
§3
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak i sołtysowi wsi Widacz.
2. Nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Gminy we Frysztaku.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

. Jm Ziarnik

