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Zarzadzenie  Nr  100/2020
Burmistrza Gminy  Ryman6w
z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie powolania Komisji Przetargowej.

Na podstawie  i8  ust.1  i 2  Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia  l4 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetarg6w /t.j. Dz.U. z 2014 rohl, poz.  1 490/

Burmistrz Gminy  Ryman6w
zarzadza)conastepuje:
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1.    Powofuj?  Komisje  Przetargowq  do  przeprowadzenia  w  dniu  2  lipca  2020  roku  I  przetargu

ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaz   kompleksu   nieruchomoSci   polo2onego   w   obrebie
ewidencyjnym Milcza, oznaczonego w ewidencji grunt6w jako dzialki nr  I 845 o pow. 0,91 79
ha,  1846 o pow.  0,3114 ha,  1847 a pow.  0,3154 ha,  1848  opow.  0,056l  ha,  1849 opow.  0,6620
ha,  1850/2 o pow.  I,4339 ha,  l944/2 o pow. 0,5423 ha, stanowiace wlasnoS6 Gminy Ryman6w.

2.    Powofuj?  Komisje  Przetargowa  do  przeprowadzenia  w  dniu  2  lipca  2020  roku  I  przetargu
ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaz   kompleksu   nieruchomoSci   poloZonego   w   obrebie
ewidencyjnym Milcza, oznaczonego w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 1 948 o pow.  0,2043
ha, nr 1 949/2 o pow. 0,1 884 ha, stanowiqce wlasnoS6 Gminy Ryman6w.

3.    Powofuje  Komisje  Przetargowq  do  przeprowadzenia w  dniu  2  lipca  2020  roku  2020  roku  I
przetargu   ustnego   nieograniczonego   na   sprzedaz   nieruchomoSci   poloZonej    w   obrebie
ewidencyjnym  Bzianka,  oznaczonej  w  ewidencji  gnmt6w jako dzialka nr  71  o  pow.  0,0337
ha, stanowiaca wlasnoS6 Gminy Ryman6w.

4.    Powofuje  Komisje  Przetargowq  do  przeprowadzenia w  dniu  2  lipca  2020  roku  2020  roku  I

przetargu    ustnego    nieograniczonego    na    sprzedaz   nieruchomoSci    poloZonej    w    obrebie
ewidencyjnym  Klimk6wka,  oznaczonej  w  ewidencji  grunt6w jcko  dzialka nr 3341/3  o  pow.
0,0 I 23  ha, stanowiapa wlasnoS6 Gminy Ryman6w.

5.    Powoluje  Komisj?  Przetargowq  do  przeprowadzenia  w  dniu  2  lipca  2020  roku  2020  roku  I
przetargu    ustnego   nieograniczonego    na   sprzedaz   nieruchomoSci   poloZonej    w   obrebie
ewidencyjnym wr6blik Szlachecki, oznaczonej w ewidencji gnmt6w jako dzialka nr  I 196/2 o
pow. 0,0720 ha, stanowiaca wlasnoS6 Gminy Ryman6w.
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Sklad osobolvy Komisji Przetargowej :

1. Marek Penar                                - przewodniczacy komisji
2. Miroslaw Golonka                     - czlonek komisji
3. Daniel  Szwarc                             - czlonek komisji

§3
zobowiqzuje  Komisje  do  czuwania  mad  wlafcivym  zorganizowaniem  przetargu, jego  przebiegiem  i
zakohczeniem oraz zloZenia sprawozdania z przebiegu przetargu Burmistrzowi Gminy.

§4
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. MINY
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