
ZARZĄDZENIE Nr 248/09
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 7 października 2009 roku

w  sprawie  zasad  sprzedaży  wyposażenia  pracowni  USG  w  Czerwionce-
Leszczynach przy ul. Sportowej 2A.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Majątek ruchomy stanowiący wyposażenie pracowni USG, obejmujący składniki 
wymienione  w   załączniku  nr  1  do  niniejszego  zarządzenia,  zbyć  ze  względu
na jego  zbędność do wykorzystania w realizacji zadań gminy.

2.  Zbycie  nastąpi  w  drodze  sprzedaży za  cenę  nie  mniejszą  niż  suma wartości 
jednostkowych  składników  majątku  ruchomego,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 
ustalonych zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.

3. Ogłoszenie o sprzedaży należy zamieścić na okres co najmniej tygodnia na tablicy 
ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny, z podaniem wartości każdego ze zbywanych składników.

4.  Jeżeli  nabyciem  wymienionego  majątku  ruchomego  zainteresowanych  będzie
co  najmniej  dwóch  kupujących,  należy  przeprowadzić  aukcję  między  nimi.
Z osobą, która zaproponuje najwyższą cenę zawarta zostanie umowa sprzedaży.

5.  O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  aukcji,  z  tym  że  postąpienie
nie  może  wynosić  mniej  niż  1  % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych.

§ 2

Wykonanie  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  Urzędu  Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 248/09
Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny 
z dnia 7 października 2009 roku

Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonego do zbycia, 
stanowiącego wyposażenie pracowni USG 

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej 2

Lp.Nazwa składnika majątku Ilość 

Aparat USG z wyposażeniem 1
Kozetka lekarska 1
Fotel obrotowy 1
Krzesło tapicerowane 1
Biurko 1
Lampka Vela 1
Wieszak ubraniowy 2
Szafa kartoteczna 1
Boks do przewijania niemowląt 2
Maszyna do pisania 1


