Zarządzenie Nr 13 /2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 10.02.2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 147/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.w sprawie zasad zbywania
składników ruchomego mienia komunalnego stanowiącego własność gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W Zarządzeniu Nr 147/2018 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2018 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 2
Szczegółowe postanowienia dotyczące zbycia drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych
1. Drewno w pierwszej kolejności jest oferowane do sprzedaży wykonawcy inwestycji lub
podmiotowi wykonującemu usługę w zakresie wycinki drzew, wg zasad określonych w ust. 5
– 10; zobowiązanie do jego zakupu zawiera się w warunkach przetargu lub zapytania
ofertowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Drewno z posuszu bez dokonania wyceny i klasyfikacji nie jest oferowane do sprzedaży
i będzie rozdysponowane pomiędzy osoby potrzebujące na podstawie listy otrzymanej
z MOPS, zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 11.
3. Drewno pochodzące z drzew usuwanych przez Zakład Obsługi Piękne Miasto jest
zagospodarowywane przez Zakład we własnym zakresie bez dokonywania jego wyceny
i klasyfikacji.
4. W uzasadnionych przypadkach :
1) gdy zapotrzebowanie na opałowe przekracza jego pozyskanie, drewno opałowe
niepochodzące z posuszu, może zostać rozdysponowane pomiędzy osoby
potrzebujące na podstawie listy otrzymanej z MOPS, zgodnie z zasadami zawartymi
w ust. 11,
2) gdy szacowana wartość przewidzianego do pozyskania drewna z jednej wycinki
przekracza 2 000 zł brutto, drewno użytkowe lub opałowe może zostać wystawione
na sprzedaż po dokonaniu klasyfikacji w drodze przetargu nieograniczonego na
zasadach określonych w § 3 ust. 2-6.
5. W celu określenia wartości drewna przeznaczonego do sprzedaży klasyfikacji drewna
dokonuje się jedną z dwóch metod:
1) pomiar drzew stojących (przed wycinką) - podczas oględzin dokonuje się pomiaru
pierśnicy (średnicy na wysokości 130 cm), wysokości oraz określenia jakości
każdego drzewa przeznaczonego do wycinki,
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2) pomiar drewna (po wycince) – pozyskane drewno podlega pomiarowi oraz
klasyfikacji po uprzednim przygotowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w
PGL Lasy Państwowe.
6. Wyceny pozyskanego drewna dokonuje zespół, w skład którego wchodzą:
1) przedstawiciel komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej zlecającej
wycinkę,
2) przedstawiciel wykonawcy prac,
3) przedstawiciel Referatu Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska albo
rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa lub
inna osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę.
7. Do wyceny drewna stosuje się ceny drewna dla odbiorców detalicznych obowiązujące w
danym roku w Nadleśnictwie Celestynów, pomniejszone o 20 - 40 %, zaś do jego
klasyfikacji jakościowo-wymiarowej przyjmuje się, że jest ono zaliczone do sortymentu S4 w
rozumieniu przepisów dotyczących klasyfikacji drewna obowiązujących w PGL Lasy
Państwowe z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Wskaźnik procentowy zmniejszenia ceny określa się w protokole, o którym mowa w ust. 10
biorąc pod uwagę:
1) spełnianie przez surowiec wymagań jakościowo-wymiarowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami wyszczególnionymi w ww. zarządzeniu, jeżeli jest to
możliwe do określenia podczas dokonywania wyceny na pniu,
2) warunki wycinki (np. konieczność segmentacji drewna z uwagi na lokalizację miejsca
wycinki i możliwości transportu oraz załadunku),
3) liczbę drzew pozyskiwanych w jednej lokalizacji.
9. Zaklasyfikowanie drewna do innej klasy nastąpi, gdy po dokonaniu oględzin i oceny jakości
drzewa stojącego lub drewna po wycince osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę
stwierdzi, że wartość surowca drzewnego zaklasyfikowanego wg przepisów obowiązujących
w PGL Lasy Państwowe przekroczy trzykrotność wartości drewna zaklasyfikowanego jako
S4, z uwzględnieniem pomniejszenia określonego na podstawie ust. 7 i 8.
10. Protokół z wyceny i klasyfikacji drewna wraz z informacją o jego przeznaczeniu,
przekazywany jest niezwłocznie przez referat lub jednostkę zlecającą wycinkę do Referatu
Realizacji Budżetu, który sporządza wymagany dowód księgowy.
11. Rozdysponowanie drewna opałowego pomiędzy osoby potrzebujące odbywa się według
następujących zasad:
1) mieszkańcy Józefowa zainteresowani uzyskaniem drewna składają w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie (MOPS) stosowny wniosek wraz z
oświadczeniem o wysokości dochodu przypadającego na 1 członka gospodarstwa
domowego,
2) wniosek weryfikowany jest przez Kierownika MOPS w celu sprawdzenia i
zakwalifikowania osoby do uzyskania pomocy w naturze. Kierownik MOPS stosuje
kryteria oceny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
3) Kierownik MOPS sporządza na bieżąco listę osób zakwalifikowanych do udzielenia
pomocy i przekazuje ją do Referatu Gospodarki Komunalnej,
4) Referat Gospodarki Komunalnej udostępnia listy osób zakwalifikowanych do
udzielenia pomocy, doraźnie innym referatom lub jednostkom,
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5) komórka lub jednostka organizacyjna zlecająca wycinkę przekazuje wykonawcy prac
listę z adresami osób, którym udzielane jest wsparcie oraz zawiera z wykonawcą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
6) wykonawca dokonujący wycinki drzew powinien zostać zobowiązany do podzielenia
uzyskanego drewna pomiędzy osoby z listy (około 3 m przestrzennych na osobę) i
dostarczenia pod wskazane adresy oraz udokumentowania tego faktu stosownym
pokwitowaniem,
7) referat lub jednostka zlecająca wycinkę przekazuje nie rzadziej niż raz w roku listy
przydzielonego drewna na opał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaś
pokwitowania odbioru przekazuje niezwłocznie do Referatu Realizacji Budżetu.”
2) w § 3 w ust. 6 i 7 słowa : „ust. 8” zastępuje się słowami: „ust. 11”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. mgr inż. Marek Ban

Burmistrz Miasta
Marek Banaszek
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