
ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.65.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia i rozstrzygania przetargów oraz rokowań  

na zbycie, oddanie w użytkowanie, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Swarzędz. 

 

Na podstawie: 

1) art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie     

 gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), 

2) § 8 Rozporządzenia 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 z późn. zm.), 

zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania i rozstrzygania przetargów oraz rokowań   na 

zbycie, oddanie w użytkowanie, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Swarzędz, w następującym składzie : 

1. Grzegorz Taterka  - przewodniczący 

2. Agata Kubacka   - zastępca przewodniczącego 

3. Anna Domasiewicz  - członek 

4. Monika Fryzowska  - członek 

5. Joanna Szcześniak  - członek 

6. Danuta Troszczyńska  - członek 

7. Jakub Korzeniowski                  - członek 

§ 2.  

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów i rokowań wykonuje Komisja Przetargowa 

w składzie minimum 3-osobowym, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego. 

§ 3.  

Komisję powołuje się na czas nieokreślony. 



§ 4.  

Uchyla się Zarządzenie nr WOM.0050.2.1.2019 Kierownika Urzędu Miasta i Gminy 

w Swarzędzu z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania 

i rozstrzygania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w użytkowanie, oddawanie 

w użytkowanie wieczyste oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne 

gminy Swarzędz. 

§ 5.  

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu 

Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1490 z późn. zm.) czynności związane z przeprowadzaniem przetargów i rokowań wykonuje komisja 

przetargowa. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej w składzie 3-7 osób wyznacza 

właściwy organ. 

Osoby wyznaczone na przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków komisji dają 

rękojmię rzetelnego prowadzenia i rozstrzygania przetargów i rokowań. 

 

 


