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                     UCHWALANR^^. '^ .2011

                     ZARZ^DU POWIATU w SIERPCU
                           z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie maj^tku trwatego ZDP w Sierpcu
w postaci r^baka do gat^zi w 2011 roku

         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz^dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz
@ 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj.
Maz. z dnia 14 maja 2011 r. Nr 78, poz. 2488) - uchwala si?, co nast^puje:

                                     @1.
   1. Wyraza si? zgod? na zbycie maj^tku trwatego ZDP w Sierpcu w postaci r^baka

      do gal^zi w 2011 roku w formie licytacji za cen^ nie nizsz^ niz 20% ceny
      zakupu    -    zgodnie    z    wnioskiem    stanowi^cym    zat^cznik
      do niniejszej uchwaty.

   2. Upowaznia si? p.o. Kierownika Zarz^du Drog Powiatowych w Sierpcu Pana
      Artura Obr^bskiego do zawarcia umowy w sprawie zbycia urz^dzenia.

                                     @2.
Wykonanie uchwaly powierza si? p.o. Kierownikowi Zarzqdu Drog Powiatowych
w Sierpcu.

                                     @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Zarzqd:

Przewodnicz^cy   Jan Laskowski
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Cztonek

Cztonek

Cztonek

Marek G^siorowski

Stawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



                     ZARZA^D DROG POWIATOWYCH
09 - 200 SIERPC UL. KOSCIUSZKI 1 A TEL. FAX (024) 275-21-13. 275-77-80

                                                      Sierpc, dnia 03.08.2011 r.

ZDP.DT.0024.42.2011

     Zarzqd Powiatu

          w Sierpcu
Ul. Swi^tokrzyska 2a

      09-200 Sierpc

WNIOSEK

       Zarzqd Drog Powiatowych w Sierpcu zwraca si^ z prosbq o wyrazenie zgody na

zbycie maj^tku trwatego ZDP w Sierpcu w postaci r^baka do gat^zi w 2011 roku.

                                   UZASADNIENIE

       Zarzqd Drog Powiatowych w Sierpcu zwraca si^ z prosbq o wyrazenie zgody na

zbycie majatku trwatego w postaci r^baka do gat^zi, poniewaz nie spetnia on swojej

funkcji i stoi bezuzyteczny na bazie ZDP. R^bak zostat zakupiony w celu rozdrabniania

gatQzi i krzakow wycinanych z przydroznych rowow, ale przy zakupie nie pomyslano o

podajniku tasmowym b^dz watkach z^batych, ktore mogtyby wci^gac ga^zie do nozy

tnqcych. W zwiqzku z powyzszym kazdq gatqz trzeba wktadac i wpychac w strong nozy

r^cznie co stwarza duze niebezpieczenstwo dia pracownikow i grozi kalectwem.

Biorqc powyzsze pod uwag^ proponujemy sprzedaz posiadanego r^baka, a uzyskane

srodki finansowe przeznaczyc na zakup drugiego, ktory b^dzie posiadat podajnik do gat^zi.


