
ZARZADZENIE NR 1.?~/2003

z dnia 05 grudnia 2003 roku
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Slaski

W sprawie: powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierzawe
nieruchomosci Agencji Nieruchomosci Rolnych

Na podstawie przepisów rozporzadzenia Ministra Skarbu Panstwa z dnia
01 sierpnia 2003 roku w sprawie szczególowego trybu przeprowadzania przetargów na dzier-
zawe nieruchomosci Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1351 )
oraz umowy zlecenia z dnia O1 stycznia 1995 roku zawartej miedzy Dyrektorem Oddzialu
Terenowego Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa we Wroclawiu a Gmina i Miastem
Gryfów Slaski zarzadzam co nastepuje:
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§1.

1. W zwiazku z ogloszeniem z dnia 17 listopada 2003 roku publicznego przetargu ustnego
na dzierzawe nieruchomosci rolnych okreslonych w wykazach z dnia 25 wrzesnia 2003
roku i 06 pazdziernika 2003 roku powoluje sie Komisje do jego przeprowadzenia w skla-
dzie:

Przewodniczacy komisji - Celina Buca
Czlonek komisj i - Krystyna Samborska
Czlonek komisji ~ Sylwia Nowosielska

2. Zastrzega sie mozliwosc odwolania ze skladu komisji którejkolwiek z wymienionych w
ust. 1 osób, jezeli laczyc je beda z uczestnikiem przetargu zaleznosci osobiste, sluzbowe
lub majatkowe.

3. Jesli w chwili rozpoczecia przetargu którakolwiek z wymienionych w ust. 1 osób bedzie
nieobecna, rezygnuje z udzialu w pracach komisji lub zostanie odwolana ze skladu, sklad
komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych, z tym ze komisja nie moze skladac sie z
mniej niz trzech osób, w tym przewodniczacego.

4. W razie koniecznosci uzupelnienia skladu komisji, przewodniczacy zawiesza przetarg i
informuje o terminie i miejscu wznowienia przetargu .

5. Przewodniczacy jest zobowiazany do poinformowania uczestników przetargu o skladzie
komisji.
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§ 2.

Przetarg odbedzie sie w dniu 08 grudnia 2003 roku o godz. 11QO w siedzibie Urzedu Gminy
i Miasta Gryfów Slaski

§ 3.

Komisja przetargowa zobowiazana jest zapoznac sie z przedmiotem przetargu oraz przepro~
wadzic przetarg w sposób zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Skarbu Panstwa
z dnia 01 sierpnia 2003 roku.

§ 4.

;;t;~Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzadzila: Celina Buca


