Uchwała Nr 101.216.2013
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw.
z art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i § 28 ust. 1
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 z późn. zm.).
Zarząd Powiatu
uchwala się, co następuje:
§1
1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Leskiego oznaczonych w ewidencji gruntów
jako: działka nr 263 o pow. 2,4291 ha położona w miejscowości Postołów gm.
Lesko uwidoczniona w KW nr KS1E/00031576/4, działka nr 200/8 o pow.
2,5448 ha położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko
uwidoczniona w KW nr KS1E/00029166/7 w składzie:
1. Czesław Gawłowski– Sekretarz Powiatu Leskiego – Przewodniczący
Komisji
2. Andrzej Orłowski– Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji
i Środowiska– Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Łukasz Ciółkowski- Inspektor ds. zamówień publicznych i promocji
- Członek Komisji
4. Edyta
Mikołajczak–
Kierownik
Referatu
Geodezji,
Katastru
i Nieruchomości– Członek Komisji
5. Remigiusz Nowak– Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej– Członek Komisji
2.

3.

Rokowania przeprowadza komisja do przeprowadzenia rokowań powołana
niniejszą uchwałą w składzie od 3 do 5 osób, tym przewodniczący komisji
lub zastępca przewodniczącego komisji.
Rokowania przeprowadzić należy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzeniem 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
z późn. zm.).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

