WÓJT GMINY
Brody

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016
WÓJTA GMINY BRODY
z dnia 03.06.2016 r.

w sprawie powoł ania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie,
oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Brody.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i Uchwały Nr XXXXI/260/14 Rady
Gminy w Brodach z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
(Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 marca 2014 r. poz. 870) zarządzam
co następuje:
§ 1.
Powołuję stałą komisję przetargową do wykonywania czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowania wieczyste, najem
i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Brody w następującym składzie:
Michał Gutowski - Przewodniczący Komisji
Monika Barańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Mateusz Bidziński - Członek Komisji
Paweł Zięba - Członek Komisji
Waldemar Stępień - Członek Komisji
§ 2.
Podstawę pracy Komisji Przetargowej stanowią:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz.1774 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji oraz Kierownikowi Referatu
Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami.
* 4.
Traci moc zarządzenie Nr 123/2009 z dnia 08 października 2009 r. w sprawie powołania stałej
komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań przetargowych o udzielenie zamówień
publicznych objętych ustawą „Prawo zamówień publicznych" oraz na zbycie nieruchomości.
5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

