
                                               Zarządzenie Nr 5/2011

Wójta Gminy Zębowice

z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie ustalenia zasad zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy 
Zębowice.

Na podstawie art.30 ust.  2 pkt  3  ustawy z dnia 8 marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z  późn. zm), uchwala się, co następuje:

                                                                          § 1. 

1. Ruchomości , w tym środki trwałe  będące po długotrwałym użyciu bądź        nieprzydatne 
w prowadzeniu działalności statutowej mogą być sprzedane innym użytkownikom na 
zasadach określonych niniejszym zarządzeniem.

2. Wyceny ruchomości dokonuje uprawniony rzeczoznawca.

3. W uzasadnionych przypadkach o wartości danego środka trwałego decyduje Wójt, 
uwzględniając w szczególności wartość księgową tego środka.

                                                                          § 2. 

1.Ruchomości  mogą być sprzedawane  w szczególności w drodze publicznego ustnego 
przetargu nieograniczonego  lub pisemnej sprzedaży ofertowej.

2. Sprzedaży  ruchomości w trybach określonych w ust.1 i 2 dokonują komisyjnie 
odpowiednio Wójt i  upoważnieni do tego kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

                                                                        § 3.

 1.Ogłoszenie o publicznym ustnym przetargu nieograniczonym oraz pisemnej sprzedaży 
ofertowej należy podać do publicznej wiadomości na okres 7 dni przed dniem sprzedaży, 
w sposób zwyczajowo przyjęty. Ogłoszenie zamieszcza się również w BIP, a gdy jest taka 
potrzeba, w prasie.

2. Ogłoszenie winno zawierać:

1) nazwę środka trwałego lub pozostałego środka trwałego, jego numer lub numery, rok 
produkcji;

2) cenę wywoławczą netto plus podatek VAT;

3) datę, godzinę, miejsce sprzedaży;

4) oświadczenie, iż sprzedający nie odpowiada za wady ukryte towaru.

3. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Wójta.



4. Przetarg i sprzedaż ofertową należy uznać za ważną, jeżeli w przetargu i sprzedaży 
ofertowej na dany środek trwały lub pozostały środek trwały brała udział w postępowaniu co 
najmniej jedna oferta i cena zaproponowana jest wyższa od ceny wywoławczej.

                                                                      § 4. 

1. Z przetargu ustnego,  jak i sprzedaży ofertowej, sporządza się protokół zawierający:

1) datę przetargu lub sprzedaży ofertowej;

2) skład komisji;

3) ceny wywoławcze i ceny uzyskane ze sprzedaży;

4) nabywców danych rzeczy.

3. Protokół podpisany przez komisję przekazuje się Skarbnikowi Gminy lub księgowej 
gminnej jednostki organizacyjnej.

                                                                      § 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.


