ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
STAROSTY POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 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 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), Zarządzenia Nr 382/17
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie: sprzedaży, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz
z pomieszczeniem przynależnym, jak i udziałem w prawie własności gruntu i w części wspólnej
budynku, położnego w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza Odnowiciela 26, oraz Zarządzenia Nr
59/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18.09.2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położnej w Pobiedziskach, przy ul. K. Odnowiciela, a także w zw. z § 70 pkt 2
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu uchwalonego Uchwałą Zarządu
Powiatu w Poznaniu Nr 2217/2017 z dnia 28.12.2017 r., 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) Anita Jasińska

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem,

4) Anna Wrzalik

- Członek - Wydział Gospodarowania Mieniem,

5) Anna Matuszak

- Członek - Wydział Finansów,

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącego własność Skarbu
Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, jak i udziałem w prawie
własności gruntu i w części wspólnej budynku, położnego w Pobiedziskach przy ul. Kazimierza
Odnowiciela 26.
§ 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 33/2018
Starosty Poznańskiego
z dnia 19 marca 2018 roku

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2018.121 ze 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 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.), czynności
związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.
W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej jest słuszne i
uzasadnione.

