ZARZĄDZENIE Nr 48 /2015
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1
pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.; poz. 518 z późn. zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 j.t.), Zarządzenia Nr 794/14
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Puszczykowie oraz
Zarządzenia Nr 9/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: podania do publicznej
informacji wykazu stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul.
Cienistej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 2153/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, a także w zw. z § 68 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXXVIII/364/IV/2014 z dnia 18 marca 2014r., zarządzam, co
następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Joanna Śmigiel

- Przewodniczący - Wydział Gospodarowania Mieniem,

2. Hanna Kwiatkowska

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem,

3. Anna Lachowicz

- Członek - Wydział Finansów,

4. Anita Jasińska

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem,

5. Anna Wrzalik

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem,

6. Marcin Jasiński

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem.

do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako Puszczykowo, obręb Nr: 0001,
Puszczykowo, ark. mapy 4, działka nr 2153/1 o pow. 0,0777 ha, zapisana w księdze wieczystej P02P/00252624/2.
§ 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej jego funkcję pełni kolejny członek z listy
wyszczególnionej w § 1.
§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja Przetargowa wykonuje w obecności co najmniej
3 członków w tym przewodniczącego.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem. §
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 48/ 2015
Starosty Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 20145 roku

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2014, poz. 518 z późn. zm.) starostowie, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zbywają, za
zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu Skarbu Państwa.
Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490 j.t.) czynności
związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.
W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej jest słuszne i
uzasadnione.

