
Zarządzenie Nr 166/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2011 Burmistrza Trzcianki 
 z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  powołania  komisji 
przetargowej  na  zbywanie  oraz  wydzierżawianie  nieruchomości 
gminnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  594  ze  zm.)  oraz  § 8 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§   1.   W  § 1  zarządzenia  Nr  43/2011 Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  8 
kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie oraz 
wydzierżawianie nieruchomości gminnych pkt 1 - 3 otrzymują brzmienie:

    „1) Agnieszka Ciemachowska – przewodnicząca;
2) Grażyna Kolebuk – z – ca przewodniczącej;
3) Martyna Pagórek – członek;”

oraz skreśla się dotychczasowy pkt 7.

§  2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu 
Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej.

§   3.   Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.



UZASADNIENIE

do zarządzenia  Nr  166/14  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia  7  lipca 
2014  r.  w  sprawie  zmiany  zarządzenia  Nr  43/2011  Burmistrza 
Trzcianki z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji 
przetargowej  na  zbywanie  oraz  wydzierżawianie  nieruchomości 
gminnych

Komisja  przetargowa  jest  organem  kolegialnym  powołanym  do 
przeprowadzenia  czynności  przetargowych  na  podstawie  § 8  ust.  1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokować na zbycie nieruchomości (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Komisja przetargowa składa się od 3 do 
7 osób wyznaczanych przez właściwy organ. Według § 8 pkt 2 rozporządzenia 
przewodniczącego  oraz  członków  komisji  przetargowej  wyznacza  właściwy 
organ  spośród  osób  dających  rękojmię  rzetelnego  przeprowadzania 
i rozstrzygnięcia przetargu.

Komisja powołana zarządzeniem Nr 43/2011 Burmistrza Trzcianki z dnia 
8 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie oraz 
wydzierżawianie  nieruchomości  gminnych,  liczy  7  osób.  Z  uwagi  na 
długotrwałą  nieobecność  przewodniczącego  komisji  –  Witolda  Putyrskiego, 
konieczne jest wprowadzenie powyższych zmian.


