
Uchwała Nr 140/527/2018 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 09 sierpnia 2018 r. 
 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I (pierwszego) 

publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do 

trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, 1000), art. 37 ust. 4 i art. 38  ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 

1089), § 8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  

i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1490), uchwały nr XXXVIII/369/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia  

28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

2006r Nr 64, poz. 2001), zmienionej Uchwałą Nr IV/36/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 545), oraz Uchwały  

Nr 139/522/2018 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 lipca 2018r.w sprawie 

ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych 

położonych w Wilkowie, Zarząd Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dla przeprowadzenia czynności przetargowych powołuje się komisję przetargową  

w składzie: 

1) Alina Białas – przewodniczący komisji 

2) Konrad Gęsiarz– zastępca przewodniczącego komisji 

3) Mariusz Jabłoński II - zastępca przewodniczącego komisji 

4) Artur Masiowski – członek komisji 

5) Maria Adamczyk – członek komisji 

6) Bogdan Kowalski– członek komisji 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu 
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