
Z a r z ą d z e n i e     Nr 39/2004
Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 12 października 2004 roku

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. W 
sprawie  szczegółowego  przeprowadzenia  przetargów  na  sprzedaż  nieruchomości  Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. 140, poz. 1350), zarządza się co następuje:

§ 1.

1. W  związku  z  ogłoszeniem  z  dnia  16.09.2004  r.  przetargu  ustnego  na  sprzedaż 
nieruchomości rolnych niezabudowanych, określonych w wykazie z dnia 24.08.2004 
r.,  położonych  na  terenie  gm.  Wierzbica,  pochodzącej  z  byłego  Państwowego 
Funduszu Ziemi i ogłoszeniem z dnia 16.09.2004 r. przetargu ustnego na dzierżawę 
nieruchomości rolnych nie zabudowanych, okreslonych w wykazie z dnia 24.08.2004 
r.  położonych  na  terenie  Gminy  Wierzbica  powołuje  się  komisję  do  ich 
przeprowadzenia w składzie:

Przewodniczący - Jęczyńska Marta
Członkowie - Ogorzałek Małgorzata

– Krucińska Barbara
2. Zastrzega sie możliwość odwołania ze składu komisji którejkolwiek z wymienionych 

w ust.  2  osób,  jezeli  łączyć  je  będą  z  uczestnikiem przetargu zależności  osobiste, 
służbowe lub majątkowe.

3. Jeśli  w chwili  rozpoczęcia  przetargu którakolwiek z  wymienionych w ust.  2  osób 
będzie nieobecna, zrezygnuje z udziału w pracach komisji lub zostanie odwołana ze 
składu komisji, skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych, z tym, że komisja 
nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

4. W razie konieczności uzupełnienia składu komisji, przewodniczący zawiesza przetarg 
i informuje o terminie i miejscu wznowienia przetargu.

5. Przewodniczący  jest  zobowiązany  do  poinformowania  uczestników  przeatrgu  o 
składzie komisji.

§ 2.

Przetarg  na  sprzedaż  odbędzie  się  w dniu  14.10.2004 r.  o  godz.  10-tej,  natomiast  na 
dzierżawę odbędzie się w dniu 14.10.2004 r. o godz. 9-tej w siedzibie Urzędu Gminy w 
Wierzbicy – sala Konferencyjna.

§ 3.

Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami 
rozporządzenia  Ministra  Skarbu  Państwa  z  dnia  01.08.2003  r.  w  sprawie  okreslenia 
szczegółowego  trybu  przeprowadzenia  przetargów  na  sprzedaż  nieruchomości  zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa.



§ 4.

Przewodniczący  Komisji  zobowiązany  jest  wywiesić  co  najmniej  na  godzinę  przed 
rozpoczęciem przetargu na drzwiach lokalu, w którym organizowany jest przetarg informację 
o składzie komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


