
ZARZĄDZENIE NR 42/15
Burmistrza Trzcianki

 z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przetargu na rozbiórkę i zbycie 

drewna z boazerii,  podłogi  i  ścianek działowych w sali  sesyjnej 

Urzędu Miejskiego Trzcianki

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.,  poz. 594 ze zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§1.  Powołuje  się  komisję  przetargową   na   rozbiórkę  i  zbycie  drewna 

z  boazerii,  podłogi  i  ścianek  działowych w sali  sesyjnej  Urzędu  Miejskiego 

Trzcianki,  zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) Marian Patalas – przewodniczący;

2) Danuta Wojtków – sekretarz,

3) Bolesław Mierzwa – członek.

   

§2. Zadaniem komisji jest:

1) dokonanie  pomiaru  przeznaczonej  do  rozbiórki  i  zbycia  drewna 

z boazerii, podłogi   i ścianek działowych;

2) sporządzenie protokołu z szacowania wartości przeznaczonego do zbycia

     drewna;

3) przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu

     na rozbiórkę i zbycie drewna z boazerii, podłóg i ścianek działowych

          w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.



§3. Ustala się regulamin pracy Komisji, jak w załączniku do zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§5. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

                                                                             



                                                                                             Załącznik 
                                                                                             do zarządzenia Nr 42/15
                                                                                             Burmistrza Trzcianki
                                                                                             z dnia 27 lutego 2015 r. 

 Regulamin pracy komisji

 §1.1.Komisja  dokonuje  obmiaru  i  wyceny,  a  także  przygotowuje 

i  przeprowadza  przetarg  na  rozbiórkę  i  zbycie  drewna  z  boazerii,  podłogi 

i ścianek działowych w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

2. Komisja działa na posiedzeniach. 

3. Komisją kieruje jej przewodniczący.

§2.1.Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z pracą Komisji 

wymaga  wiadomości  specjalistycznych,  Burmistrz  Trzcianki,  z  własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komisji  może powołać biegłych.

2.Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na żądanie Komisji bierze udział 

w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień.

 §3.1.Komisja  dokonuje  wszelkich  czynności  związanych 

z przeprowadzeniem przetargu na rozbiórkę i zbycia drewna oraz przygotowuje 

projekt umowy  sprzedaży.

 2.Komisja  ma  obowiązek  działać  obiektywnie,  wnikliwie  i  starannie, 

mając na względzie dobro gminy Trzcianka.

 3.  Z  postępowania  przetargowego  wykluczeniu  podlegają  członkowie 

Komisji, którzy:

 1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 



lub kurateli  z  uczestnikiem przetargu,  jego zastępcą prawnym lub członkami 

władz osób prawnych, uczestniczących w przetargu,

 2)  przed  upływem  trzech  lat  od  daty  wszczęcia  postępowania 

przetargowego były  w stosunku  pracy lub zlecenia  z  uczestnikiem przetargu 

albo członkami władz osób prawnych uczestniczących w przetargu,

3)  pozostają z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione  wątpliwości,  co  do  ich 

bezstronności.



UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 42/15  Burmistrza Trzcianki
 z dnia 27 lutego  2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej na rozbiórkę i zbycie 
drewna z boazerii,  podłogi  i  ścianek działowych w sali  sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r.,   poz. 594 ze zm.)  do zadań Burmistrza należy 

gospodarowanie mieniem komunalnym.  Mieniem komunalnym są własność i 

inne prawa majątkowe należące do gmin i  innych gminnych osób prawnych. 

Natomiast   gospodarowanie   mieniem  to  ogół  czynności  faktycznych  i 

prawnych, które będą się składać na zarządzanie, dysponowanie   i zajmowanie 

się mieniem w formach prawem dopuszczalnych. 

W związku z planowaną modernizacją sali sesyjnej w Urzędzie \miejskim 

Trzcianki  konieczna  jest  rozbiórka  boazerii,  części  podłogi  oraz  ścianek 

działowych w tej sali oraz zbycie drewna uzyskanego z rozbiórki. Rozbiórka ma 

zostać  wykonana  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  przez  Nabywcę. 

W związku z powyższym istnieje potrzeba powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania na rozbiórkę i zbycie drewna z boazerii, podłogi 

i ścianek działowych.  
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