
UCHWAŁA NR 341/2017 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

 

w sprawie wyboru komisji przetargowej powołanej do otwarcia i przeprowadzenia procesu 

sprzedaży składników majątku trwałego Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 70
1
  art. 70

5
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) uchwala się: 

 

§ 1. 

Powołuje się komisją przetargową, której zadaniem będzie otwarcie ofert i przeprowadzenie procesu 

sprzedaży składników majątku trwałego Powiatu Nowodworskiego a stanowiących elementy torowisk 

pod linią kolejki wąskotorowej w składzie: 

 Tomasz Dymek  przewodniczący komisji  

 Zbigniew Mazur  członek komisji 

 Roman Gaza  członek komisji 

 Lubomir Głowacki  członek komisji 

 Barbara Ogrodowska  członek komisji 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 3. 

Uchyla się uchwałę nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 kwietnia 2016 

r. w sprawie wyboru komisji przetargowej powołanej do otwarcia i przeprowadzenia procesu sprzedaży 

składników majątku trwałego Powiatu Nowodworskiego 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
Starosta Nowodworski 

/-/ 

Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest powołanie komisji przetargowej, której zadaniem będzie 

otwarcie ofert i przeprowadzenie procesu sprzedaży składników majątku trwałego Powiatu 

Nowodworskiego a stanowiących elementy torowisk pod linią kolejki wąskotorowej na odcinku 

Ostaszewo – granica obrębu Lubieszewo i Tuja oraz odcinek przy cmentarzu w Nowym Dworze 

Gdańskim. Obecnie powyższa linia znajduje się w dzierżawie Pomorskiego Towarzystwa Miłośników 

Kolei Żelaznych. 

Decyzją Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 września 2015 r. na odcinek 

kolejki wąskotorowej wymieniony powyżej należy przystąpić do jego demontażu po uzyskaniu 

wszystkich koniecznych zgód – od Pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewody Pomorskiego. 

Stosowne zgody zostały przez oba organy już wydane. W związku z faktem, iż przewodniczący komisji 

powołany na mocy uchwały nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 

kwietnia 2016 r. będzie nieobecny w dniu przetargu należało powołać nową komisję z nowym 

przewodniczącym. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

Starosta Nowodworski 

/-/ 

Zbigniew Ptak 

 


