Zarządzenie Nr łt7ł1l201o
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 6 grudnia 2010

r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości

(Dz-U'z
Na podstawie $ 8 ust. 1 i2Rozporządzenia Rady MinistrÓwz dnia 14.09'2004rprzeprowadzania
2004 roku Nr 207, poz. 2108 z poŹn. zm.) w sprawie sposobu i trybu
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, zarządza się co następuje:

s 1.

1. Powołuje się Komisję przetargową ds. zbywania nieruchomości w następującym

składzie:
a/ Romuald Werda

Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu

b/ Halina Kalka

lnspektor w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

c/

WładysławLipiński

Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

2. Pzewodniczenie Komisji powierza się Panu RomualdowiWerdzie'
przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
$ 2. Zadaniem Komisjijest
własnośó
oraz pzetargów na najem, dzieżawę i użytkowanie nieruchomości stanowiących
Gminy Miejskiej Wągrowiec.

nr 14OI2QO6 z dnia 30 listopada 2006 r.
$ 3.Traci moc Zauądzenie Burmistza Wągrowca
w
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej ds' spzedaŻy, oddania
i niezabudowanych
użytkowanie wieczyste, dzierŻawę nieruchomości zabudowanych
zabudowanych i
mieniem Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz nabywania nieruchomości
gminy'
niezabudowanych w celu wykonywaniazadań własnych
Życie z dniem 6 grudnia 2010 roku.
$ 4. Zaządzenie wchodziw
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Uzasadnienie

doZarządzenia

nr

12010

Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. zbywania nieruchomości

Zbywanie nieruchomości, obejmĄące zarowno przeniesienie prawa własnoścido
jego ustanowienie'
nieruchomości jak i przeniesienie prawa uŻytkowania wieczystego oraz
co do zasady odbywa się w trybie przetargowym ewentualnie w trybie rokowań po
przeprowadzen u d rug ieg o przetarg u.
i

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 14.09.2004 r. W sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargow oraz rokowań na zbycie nieruchomości,komisja taka

winna liczyc od 3 do

7

członkow. Skład komisji wyznacza właściwyorgan spośrodosób

i rozstrzyg n ęci a p rzeta rg u.
ących rękoj m ię rzete neg o prze p rowad zenia
W celu zapewnienia transparentności postępowań oraz wspołdziałania z Radą Miejską w
skład Komisji powołano przedstawiciela Rady i powierzono mu kierowanie jej pracami.
daj

l

i

Pozostałych członków Komisji Burmistrz Miasta wyznaczył spoŚrod grona pracowników
Urzędu posiadających wiedzę w materii objętej działalnościąKomisji.

uwagi na fakt, iŻ zawieranie umów najmu, dzieżawy i uzytkowania na czas
przetargu, a nie
oznaczony dłuŻszy niŻ 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze
istnieją odrębne przepisy regulujące tryb przeprowadzania takich przetargow, zakres

Z

działania Komisji rozszerzono o przeprowadzanie takŻe tego rodzaju

przetargów{\

l

