W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka-Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.138.2020
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Lądek-Zdrój
Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), Burmistrz Lądka-Zdroju zarządza, co następuje:
§1.
Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego
w dniu 24 lipca 2020 r. na sprzedaż kontenera mieszkalnego o powierzchni użytkowej
30,57 m2, który to stanowi własność Gminy Lądek-Zdrój - za cenę i na warunkach
określonych w ogłoszeniu nr 1/2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 8 lipca 2020 r.
o I ustnym przetargu nieograniczonym w następującym składzie osobowym:
1) Przewodniczący Komisji:
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji:

Jolanta Pelczarska – Mlak,
Justyna Pożarycka,

3) Członkowie:

Magdalena Suliga
Agnieszka Mozer
Iwona Kowalczyk
Patrycja Chilarska
Mariusz Krynicki

§2.
Komisja Przetargowa może przeprowadzić przetarg, gdy przynajmniej 3 z 7 wyżej
wymienionych członków Komisji jest obecnych, a w ich składzie znajduje się
Przewodniczący bądź Zastępca Przewodniczącego, który w razie nieobecności
Przewodniczącego pełni jego funkcję.
§3.
Do zadań Komisji Przetargowej należy przeprowadzenie przetargu na zasadach określonych
w ogłoszeniu nr 1/2020.403 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 8 lipca 2020 r. o I ustnych
przetargach nieograniczonych na sprzedaż ruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia
oraz w Regulaminie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia (sprzedaży)
ruchomości, stanowiących mienie Gminy Lądek-Zdrój.
§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej, a w razie
jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
§5.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Lądek-Zdrój.

§6.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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