
Zarządzenie Nr 6/08
 Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie: sprzedaży środka trwałego i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
publicznego nieograniczonego przetargu ustnego (licytacyjnego)  na sprzedaż urządzenia do 
utrzymania  lodu  Rolby  Zamboni  rok  produkcji  1975  r.  oraz  przyjęcie  regulaminu 
przeprowadzenia przetargu ustnego.

Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 
142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 
1993r.  w  sprawie  zasad  organizowania  przetargu  na  sprzedaż  środków  trwałych  przez 
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu /Dz. U. Nr 93 poz. 443 z 
1997 r. z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§1
1. Sprzedaż urządzenia do utrzymania lodu Rolby Zamboni rok produkcji 1975 r. numer 

fabryczny HDB 1249,
2. Powołuję komisje przetargową w składzie:

Przewodniczący – mgr inż. Krzysztof Wojtaszek
Członkowie:
- mgr Michał Rubiś,
- Robert Krzystyniak 

3. Przyjęcie  regulaminu  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 
urządzenia  do  utrzymania  lodu  Rolby  Zamboni  rok  produkcji  1975  r. stanowiącą 
własność Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ogłoszenie o przetargu podać do publicznej wiadomości poprzez:
- rozplakatowanie informacji o przetargu na miejskich tablicach ogłoszeń,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarczego
  Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

§2
Celem  Komisji  jest  przeprowadzenie  nieograniczonego  przetargu  ustnego  na  sprzedaż 
urządzenia do utrzymania lodu Rolby Zamboni rok produkcji 1975 r..

§3
Do zadań komisji należy w szczególności:
1. Przeprowadzenie przetargu
2. Sporządzenie protokółu z przetargu.

§4
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§5
Jeżeli rolba nie zostanie sprzedana w I lub w II przetargu wówczas może być zbyta bez 
przeprowadzenia  kolejnego  przetargu  po  cenie  nie  niższej  niż  od   ceny  wywoławczej.

§6
Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się samoczynnie.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


