
UCHWAŁA  NR 381/2013 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 października 2013 

 

 

w  sprawie: zmiany uchwały Nr 354/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia, organizacji i 

przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działka 254/1 oraz nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej jako działka 254/2 położonych w Junoszynie, gmina Stegna. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 

późn. zm.), a także na podstawie uchwały Nr XXIX/207/2013 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonej w Junoszynie stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego i 

uchwały Nr 126/2012 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 2 lutego 2012 

roku w sprawie utworzenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości 

powiatowych uchwala się: 

 

§1 

§ 4 pkt 1 Uchwały nr 354/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim otrzymuje 

brzmienie „Dla przeprowadzenia czynności przetargowych powołuje się komisję przetargową 

w składzie”: 

1) Wiesław Kamiński  - Przewodniczący 

2) Agata Sekuła  - Członek 

3) Zbigniew Mazur  - Członek 

4) Stanisław Juszczyk  - Członek 

5) Barbara Ogrodowska - Członek 

 

§2 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

 

 Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwałą Nr XXIX/207/2013 z dnia 19 

czerwca 2013 roku wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Junoszynie 

stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 

 Termin przetargu został wyznaczony na dzień 25 października 2013 roku. Komisja 

przetargowa składa się z pięciu osób. Jej przewodniczącym miał być pan Zdzisław 

Matkiewicz. W dniu przetargu przewodniczący komisji będzie na urlopie. Zasadnym była 

zmiana uchwały i wybór nowego przewodniczącego. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 
 


