
ZARZĄDZENIE NR 996/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż , oddanie  w użytkowanie wieczyste , 

w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446 , ze zmianami ) i § 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 2014 r., poz. 1490) oraz § 5 pkt. 5 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 748/2013  Burmistrza Miasta Świebodzice 
z  dnia 14 marca 2013 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 14 / 2003 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie 
powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub 
dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalania zasad jej działania wprowadza się zmiany :
1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"Powołuje się Komisję Przetargową  d / s sprzedaży , oddawania w użytkowanie wieczyste  ,   
w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych , zwanej dalej Komisją Przetargową w składzie :

Przewodniczący Komisji Przetargowej -Władysław Gidelski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej- Lucyna Warwas
Sekretarz Komisji Przetargowej - Justyna Nogajczyk
Członek Komisji Przetargowej  : - Halina Kubasik
Członek Komisji Przetargowej  : - Roksana Bartnikowska-Kryszak
Członek Komisji Przetargowej  : - Łukasz Kurpisz"

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/03 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 10 lutego 2003 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem
lub dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ustalenia zasad jej działania.

W celu sprawnego przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie
wieczyste, w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych, powołanie przez Bur mistrza Miasta
Komisji Przetargowej w składzie osobowym, o którym mowa w §1 pkt. 1 tego Zarządzenia jest
uzasadnione.

Sporządził: Władysław Gidelski
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