
 
ZARZĄDZENIE NR  97  /GKM/09  

BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 
z dnia  15 lipca 2009 r.    

 
 
 
zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania komisji przetargowej ds. 
przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy 
Miasto  ChełmŜa. 
 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2  pkt.  3  ustawy  z   dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 
r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337 oraz  z 
2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458  oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 ) zarządzam , co następuje  :  

 
          § 1. W zarządzeniu Nr 68/GKM/07 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 maja 2007 r. 
w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na zbycie 
nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto ChełmŜa wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 1 ust. 1 : 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
     „ 3 ) inŜ. Anna Makowska – inspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej ” , 
b) po pkt. 5 dodaje się  pkt 6 w brzmieniu: 
      „ 6 ) mgr Bartosz  Danielewicz - podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej”; 

 
           § 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

 
           § 3.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 
Uzasadnienie  do zarządzenia nr  97 /GKM/09 Burmistrza Miasta z dnia 15 lipca 2009 r. 
zmieniającego zarządzenie  w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania 
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto  ChełmŜa. 
 

 

Zgodnie z  § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 

sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 

( Dz.U. z 2004 r. Nr  207,poz. 2108) czynności związane  z przeprowadzeniem przetargów 

wykonuje komisja przetargowa. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej , w 

składzie od  3- 7 osób, wyznacza właściwy organ spośród osób dających rękojmię rzetelnego 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu. 

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 68/GKM/07 z dnia 7 maja 2007 roku w sprawie 

powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność gminy Miasto  ChełmŜa  skład komisji stanowi 5 osób. 

Wprowadzenie zmian  w przedmiotowym zarządzeniu spowodowane jest  przejściem 

Pani Beaty Weber do innej komórki organizacyjnej  tj. JRP ( Jednostki Realizującej Projekt). 

Nadto Pani Beata Siwek przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim  a w późniejszym 

terminie będzie korzystać z urlopu wychowawczego. 

Mając na uwadze powyŜsze zaszła konieczność dokonania przedmiotowej zmiany i 

uzupełnienia składu komisji przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto  ChełmŜa i dlatego podjęcie zarządzenia 

jest uzasadnione. 

 

 

 

 
 
 
 


