Zarz dzenie nr 18/10
Wójta Gminy Jednoro ec
z dnia 01 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowa na zbycie
nieruchomo ci.
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze nia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomo ci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z pó n. zm.) i § 7 uchwa y Nr XXXII/159/06 Rady Gminy
Jednoro ec z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie okre lenia zasad nabycia, zbycia i obci enia
nieruchomo ci oraz ich wydzier awiania i najmu na okres d szy ni 3 lata zarz dza si , co
nast puje:
§ 1.
1. Do przeprowadzania przetargów i rokowa na zbycie nieruchomo ci stanowi cych w asno
Gminy Jednoro ec z zachowaniem procedur przewidzianych rozporz dzeniem Rady Ministrów z
dnia 14 wrze nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa
na zbycie nieruchomo ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z pó n. zm.), zwanego dalej
„rozporz dzeniem” i uchwa Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Jednoro ec z dnia 9 lutego 2006 r.
w sprawie okre lenia zasad nabycia, zbycia i obci enia nieruchomo ci oraz ich wydzier awiania
i najmu na okres d szy ni 3 lata, powo uje si nast puj ce osoby do pracy w ramach Komisji
Przetargowej, zwanej dalej „Komisj ”:

1) Magdalen Baku a
p.o. Kierownika Zespo u Inwestycji i Rozwoju

- na Przewodnicz cego Komisji

2) Krzysztofa Grabowskiego
inspektora w Zespole Inwestycji i Rozwoju

- na Wiceprzewodnicz cego Komisji

3) Lill Zabielsk
p.o. Sekretarza Gminy

- na cz onka Komisji

4) Mart Jaroch
m . referenta w Zespole Inwestycji i Rozwoju

- na cz onka Komisji

5) Ann Piotrak
podinspektora w Referacie Finansów i Bud etu

- na cz onka Komisji

6) Aldon Michalsk
m . referenta w Zespole Inwestycji i Rozwoju

- na cz onka Komisji

7) kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
w której zarz dzie znajduje si nieruchomo

- na cz onka Komisji

2. Komisja w poszczególnych przetargach lub rokowaniach pracuje w sk adzie co najmniej 3osobowym, w tym Przewodnicz cy Komisji i pracownik odpowiedzialny merytorycznie za
prowadzenie spraw gospodarki nieruchomo ciami.
3. Imienny sk ad Komisji, wyznacza ka dorazowo Wójt Gminy, na wniosek Przewodnicz cego
Komisji.
4. W przypadku nieobecno ci Przewodnicz cego Komisji, obrady Komisji prowadzi
Wiceprzewodnicz cy, a w razie nieobecno ci tak e Wiceprzewodnicz cego – pracownik
odpowiedzialny merytorycznie za prowadzenie spraw gospodarki nieruchomo ciami.

§ 2.
Prac Komisji Przetargowej, zwanej dalej „Komisj ”, kieruje Przewodnicz cy Komisji.
§ 3.
Cz onek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednoro ec mo e bra udzia w przetargach jako
obserwator.

1.

§ 4.
Przewodnicz cy Komisji w szczególno ci:
1) zwo uje i organizuje obrady Komisji;
2) przewodniczy obradom Komisji;
3) otwiera przetarg, przekazuj c uczestnikom przetargu – w zale no ci od trybu przetargu –
informacje, o których mowa w §14 ust.1 i 2 rozporz dzenia lub w §16 pkt 1-3 i 8-10
rozporz dzenia;
4) otwiera rokowania, przekazuj c uczestnikom rokowa informacje, o których mowa w §25
ust.1 pkt 1-4 i 9-11 rozporz dzenia;
5) zamyka przetarg ustny i og asza imi i nazwisko, albo adres lub firm osoby, która
wygra a przetarg lub w przypadku przetargu pisemnego zawiadamia na pi mie
uczestników przetargu o wyniku przetargu. W przypadku rokowa zamyka rokowania i
zawiadamia ustnie jej uczestników o wyniku rokowa ;
6) sporz dza w 3 egzemplarzach protokó z przeprowadzonego przetargu, zawieraj cy
informacje, o których mowa w §10 ust.1 rozporz dzenia lub protokó rokowa ;
7) podpisuje protokó z przeprowadzonego przetargu lub rokowa wraz z pozosta ymi
cz onkami Komisji i osob wy onion z przetargu.

2. Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za prowadzenie spraw gospodarki
nieruchomo ciami ci le wspó pracuje z Przewodnicz cym Komisji oraz instruuje cz onków
komisji o wymogach przepisów dotycz cych przeprowadzania przetargów lub rokowa na
zbycie nieruchomo ci.
§ 5.
Wykonanie zarz dzenia powierza si Przewodnicz cemu Komisji Przetargowej.
§ 6.
Traci moc zarz dzenie nr 62/04 Wójta Gminy Jednoro ec z dnia 28 wrze nia 2004 r. w sprawie
powo ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowa na zbycie
nieruchomo ci (z pó n. zm.).
§ 7.
Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania i podlega og oszeniu na stronie internetowej
www.bip.jednorozec.pl

