
ZARZĄDZENIE  Nr 116/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1372) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 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  

z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: 

Przewodniczący: Michaela Pollak 

Członek: Kornelia Woś 

Członek: Łukasz Borsuk 

Członek: Klaudia Rogosch-Ryczyrz 

Członek: Ewelina Bartela 

Członek: Magdalena Manek 

Członek: Małgorzata Wilk 

§ 2. Celem komisji jest przeprowadzenie ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 8 grudnia 2021 r.  

na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Strzeleczki, tj. działki o numerze 

ewidencyjnym 420 z mapy 2, obręb Pisarzowice, wchodzącej w skład księgi wieczystej nr KW OP1S/00054297/9 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. 

§ 3. Ustala się Regulamin Pracy Komisji będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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Załącznik  

do zarządzenia nr 116/21 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 28 października 2021 

Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie działki nr 

420 z mapy 2, obręb Pisarzowice stanowiącej własność Gminy Strzeleczki 

 

§1. Celem działania komisji jest przeprowadzenie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Strzeleczki. 

§2. Komisja działa według zasad określonych w Rozporządzeniu 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 z późn. zm.). 

§3. Komisja przetargowa zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji. 

§4. W razie nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej, Wójt Gminy wyznacza jego zastępcę  z 

pozostałych członków komisji. 

§5. Organizację i warunki techniczne przetargu zapewnia Urząd Gminy w Strzeleczkach. 

§6. Decyzję w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu podejmuje  

Wójt Gminy, który rozpatruje zastrzeżenia do pracy komisji. 
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