ZARZĄDZENIE NR 22/20
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej
działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Pszczółki
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań
na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 26 marca 2020 r. powołuję Komisję Przetargową w Urzędzie Gminy
w Pszczółkach do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste,
dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki.
§2
W skład Komisji Przetargowej wchodzą :
1. Anna Gołkowska - Przewodnicząca.
2. Olga Laskowska - Z-ca Przewodniczącej.
3. Anna Szymecka-Jocz - członek.
4. Jarosław Drzewiecki - członek.
§3
W trakcie postępowania przetargowego Komisja obraduje w składzie co najmniej
trzyosobowym w obecności przewodniczącej lub jej zastępcy.
§4
Członkowie Komisji Przetargowej zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn.zm.).
§5
Tryb pracy Komisji Przetargowej reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości.
§6
Dokumentacja dotycząca przetargów na zbycie i dzierżawy nieruchomości wraz
z dokumentacją przygotowawczą znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, pokój
nr 14 - stanowisko ds. nieruchomości.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. nieruchomości.
§8
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki Nr 60/19 z dnia 5 września 2019 roku.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

