
ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 20 stycznia 2010 roku 

 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nierucho-

mości. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia    

14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§  1. 

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie: 

Przewodniczący:  Zbigniew Śpiewak 

Członkowie:        Maria Mazij 

Iwona Maślińska 

2. Celem komisji jest przeprowadzanie przetargów w formie :  

a) przetargu ustnego nieograniczonego, 

b) przetargu ustnego ograniczonego, 

c) przetargu pisemnego nieograniczonego, 

d) przetargu pisemnego ograniczonego 

oraz rokowań na sprzedaŜ nieruchomości oraz oddawanie w uŜytkowanie wieczyste gruntów stanowią-

cych gminny zasób nieruchomości połoŜonych na terenie miasta i gminy Drezdenko.  

 

§  2. 

Do zadań komisji naleŜy w szczególności: 

1. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu, 

2. sporządzenie protokołu z przetargu. 

 

§  3. 

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania. 

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

 

§  4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Mieniem 

Komunalnym. 
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§  5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

§  6. 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy  Drezdenko z dnia 8 lutego 2005 roku          

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie            

nieruchomości. 
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