
Zarzqdzenie Nr 33/2013
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zasad zbywania mienia ruchotnego stanowiqcego wtasnosc Gminy Ostrowek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzajdzie
gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594) zarzajdzam, co nast?puje:

§1.1. Gmina Ostrowek zbywa mienie ruchome, ktorego jest wlas"cicielem, w drodze
publicznego przetargu.

2. Przedmiotem zbycia jest zb?dne mienie ruchome. Przez zb?dne mienie ruchome
nalezy rozumiec skladniki rzeczowe majajtku ruchomego, ktore:

a) nie sq. i nie b?da^ wykorzystane w realizacji zadan zwiazanych z dziaJalnoscia,
jednostki,

b) nie nadaj^si? do wspolpracy ze sprz?tem uzywanym w jednostce, a ich
przystosowanie byloby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione,

c) nie nadaja^ si? do dalszego uzytku, a ich naprawa bylaby nieoplacalna,
3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa, powoiana przez W6jta Gminy

Ostrowek.
§2. Zbycie nastepuje poprzez sprzedaz dokonana^na rzecz nabywcy wylonionego w

drodze przetargu publicznego.
§3.W przetargu nie mogq. uczestniczyc osoby wchodzqce w sktad komisji

przetargowej, ich bliscy do drugiego stopnia pokrewienstwa oraz powinowaci.
§4.1. Przetarg ma charakter publiczny.
2. Przetarg przeprowadza si? w nast^puja^cych formach:

1) przetargu ustnego (licytacja),
2) przetargu pisemnego ( zbieranie ofert).

§5.1. Przed przystapieniem do przetargu Wqjt Gminy ustala cen? oszacowania
zbywanego mienia, przy uwzgl?dnieniu ich aktualnej wartosci rynkowej. Wycena ta moze
bye dokonana przez rzeczoznawcow.

2. Cena oszacowana nie moze bye nizsza niz aktualna wartosc rynkowa, a jezeli tej
wartosci nie mozna ustalic, to nie moze bye nizsza od poczajJcowej wartosci ksiejjowej,
uwzgl^dniajajcej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopien umorzenia.

3. Wartos£ rynkowaj a ktorej mowa okresla si? na podstawie cen stosowanych w danej
miejscowosci w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzgl?dnieniem ich stanu
i stopnia zuzycia.

§6.1. Cena oszacowana jest cena^ wywolawczq,.
2. Zbycie nie moze nastapic za cen? nizsz^. od ceny wywolawczej, chyba ze zachodzi

przypadek przewidziany w § 29 niniejszego zarzajdzenia.
§7. Wqjt Gminy ustala wadium w wysokoSci 10 % ceny wywoJawczej sprzedawanej

rzeczy ruchomej tytulem zabezpieczenia wykonania zobowigzania wynikajacego z przetargu.



§8.1. Wojt Gminy wyznacza termin przetargu oraz oglasza obwieszczenie o przetargu
(zaproszenie do skladania ofert).

2. Termin przetargu nalezy wyznaczyc tak, aby mi?dzy data^obwieszczenia o
przetargu, a terminem przetargu uplyn?lo co najmniej 14 dni.

§9.1. Obwieszczenie o przetargu okres~la w szczegolnosci:
1) nazw? i siedzib? jednostki,
2) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,
3) miejsce i termin, w ktorym mozna obejrzec sprzedawane skladniki rzeczowe majajku

ruchomego,
4) rodzaj, typy i ilosc sprzedawanych skladnikow rzeczowych maja_tku ruchomego,
5) wysokosc wadium oraz form?, termin i miejsce jego wniesienia,
6) cen? wywolawcz%
7) sposob i forma wplacenia wadium we wskazanym terminie,
8) z zastrzezeniem, ze wadium przepada na rzecz zbywcy, jezeli nabywca uchyli si? od

podpisania umowy.
9) informacj?, ze wadium zlozone przez uczestnikow, ktorzy przystaj>ia^ do przetargu, ale go

nie wygraja^ zostanie zwrocone natychmiast po rozstrzygni?ciu przetargu, a uczestnikowi,
ktory przetarg wygra, b^dzie zaliczone na poczet ceny nabycia,

10) dat? i miejsce podpisania umowy sprzedazy.
2. W zaproszeniu do sktadania ofert okresla si? ponadto:

1) miejsce, termin i tryb skladania ofert oraz okres wia^ania ofert,
2) zastrzezenie, ze zbywajajcemu przysluguje prawo swobodnego wyboru oferty, jezeli

uczestnicy przetargu zaoferowali t? samq. cen?,
3) zastrzezenie, ze wadium przepada na rzecz zbywcy, jezeli oferent, ktorego oferta zostanie

przyj?ta, uchyli si? od zawarcia umowy,
4) informacj?, ze wadium zlozone przez oferentow, ktorych oferty nie zostana^przyj?te,

zostanie zwrocone bezposrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferenci, ktorego oferta
zostala przyj?ta zostanie zarachowane na poczet ceny.

5) dat? i miejsce podpisania umowy sprzedazy.
§10.1. Ogtoszenie o przetargu zamieszcza si? na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej www.ostrowck.bip.gmina.pl.
2. Ogloszenie o przetargu zamieszcza si? ewentualnie w zaleznosci od decyzji Wojta ,

w dzienniku o zasi?gu lokalnym lub og61nopolskim oraz w miejscu publicznie dost?pnym w
lokalu jednostki tj. na tablicy ogloszen, a takze w innych miejscach przyj?tych zwyczajowo
do umieszczania ogloszen.

Przetarg ustny
§11. Przetarg ustny odbywa si? w drodze publicznej licytacji.
§12. Po wywolaniu przetargu prowadza^cy przetarg podaje do wiadomosci:

1) przedmiot przetargu,
2) cen? wywolawcza^
3) wysokosc wadium,
4) termin uiszczenia ceny nabycia,



5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym srodka trwalego, ktore zaszly po ogloszeniu
przetargu,
6) nazwy ( firmy) lub imiona i nazwiska licytantow, ktorzy wpiacili wadium i zostali

dopuszczeni do licytacji.
§13. Uczestnikiem przetargu moze bye osoba, ktora wptaci wadium w wysokosci 10

% ceny wywolawczej, na konto Urz?du Gminy w Ostrowku lub do kasy Urz?du.
§14. Kazdy z uczestnikow przetargu zobowiajzany jest zlozyc pisemne oswiadczenie,

iz zapoznal si? z warunkami przetargu z jego przedmiotem i nie wnosi zadnych zastrzezen.
§15. Stawienie si? jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§16. Licytacja rozpoczyna si? od wywolania ceny srodka trwatego przeznaczonego do

sprzedazy.
§17. Postajnenie nie moze wynosic mniej nizjeden procent ceny wywolania.

Zaoflarowana cena przestaje wiazac uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaofiarowai
cen? wyzszq..

§18. Po ustaniu postaj>ien prowadza_cy przetarg, uprzedzajajc obecnych, po trzecim
ogloszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia Hcytantowi, ktory zaofiarowal najwyzszq.
cen?.

§19. Z chwilq. przybicia nastepuje sprzedaz srodkow trwalych na rzecz nabywcy.
§20. Nabywca jest zobowiazany zaptacic cen? nabycia natychmiast po udzieleniu mu

przybicia bajdz w terminie wyznaczonym przez prowadza_cego przetarg, nie pozniej niz do
dnia zawarcia umowy sprzedazy.

§21. Wydanie przedmiotu sprzedazy nabywcy nastepuje niezwJocznie po zaplaceniu
ceny nabycia.

§22. Wadium zlozone w gotowce przez nabywc? ulega zaliczeniu na poczet ceny
nabycia. Wadium zlozone w innej formie ulega zwrotowi po zaptaceniu ceny nabycia.
Wadium zlozone przez innych uczestnikow przetargu podlega zwrotowi.

§23.1. Prowadz^cy przetarg sporzqdza z jego przebiegu protokol, ktory po winien
zawierac:
1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu,
2) imiona i nazwiska osob prowadza^cych przetarg,
3) wysokosc cen wywotawczych,
4) najwyzsza^cen? zaofiarowana^ za srodek trwaly,
5) imi?, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,
6) wysokosc ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaka^ nabywca uiscil na poczet ceny,
7) wnioski i oswiadczenia osob obecnych przy przetargu,
8) wzmiank^ o odczytaniu protokom,
9) podpisy osob prowadza^cych przetarg i nabywcy lub wzmiank? o przyczynie braku podpisu.

2. Jezeli nabywca nie uisci ceny nabycia w terminie wskazanym, nalezy niezwlocznie
uczynid o tym wzmiank? w protokole z przetargu; taka^ sama^ wzmiank? nalezy uczynic o
wplaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia. W tym przypadku stosuje si? przepis § 20
niniejszego zarzajizenia.



Przetarg pisetnny
§24.1. Prowadzajcy przetarg dokonuje otwarcia ofert, ustala ktore z nich uznaje si$

zgodnie z obowia^zujajcymi przepisami za wazne oraz czy oferenci uiscili wymagane wadium,
a nadto wybiera oferenta, ktory zaofiarowal cen$ najwyzsza^.

2. W razie ustalenia, ze kilka oferentow zaofiarowalo t$ samq_cen?, prowadzajcy
przetarg wybiera nabywc? lub postanawia o kontynuowaniu przetargu w formic licytacji
mi^dzy tymi oferentami, wyznaczajajc jednoczesnie termin licytacji. Do licytacji stosuje si?
przepisy § 11 — 23 niniejszego zarzajdzenia.

§25. Zawiadomienie oferenta o przyj^ciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedazy w
trybie przetargu.

§26. Nabywca jest zobowiajzany zaplacic cen? nabycia natychmiast po udzieleniu mu
przybicia bajdz w terminie wyznaczonym przez prowadzajsego przetarg, nie pozniej niz do
dnia zawarcia umowy sprzedazy. Przepisy § 20-22 niniejszego zarzajdzenia stosuje sie^
odpowiednio.

§27. Z przebiegu przetargu sporzajdza si? protokol. Przepis § 23 niniejszego
zarzajdzenia stosuje si$ odpowiednio.

Warunki odstqpienia od przeprowadzenia przetargu
§28. Zbywca moze zbyc mienie ruchome bez przeprowadzenia przetargu w

przypadkach, gdy:
1) srodki te maja_ cene^ rynkowa^ i jest oczywiste, ze w drodze przetargu nie otrzyma sie^ ceny

wyzszej,
2) przedmiotem zbycia sa^skladniki majqtkowe, ktorych wartosc wynikaja^ca z ewidencji

ksi^gowej uwzgledniajajeej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopien umorzenia, nie
przekracza kwoty okreslonej w przepisach w sprawie uznawania skladnikow majajtkowych
za srodki trwale.

§29. Jezeli pierwszy przetarg nie zostanie zakonczony zawarciem umowy sprzedazy,
Wojt Gminy moze oglosid drugi i kolejne przetargi lub zbyc mienie bez przeprowadzania
przetargu po cenie najwyzej oferowanej, bajdz ustalonej w drodze rokowan.

§30. Jezeli zbycie w trybie okreslonym przez przepisy jak wyzej nie doszlo do skutku
Wojt Gminy, moze organizowac kolejne przetargi lub darowac mienie ruchome zb^dne, po
zasiejmi^ciu opinii Komisji Budzetowej na ceie dzialalnosci charytatywnej, opiekunczej,
kulturalnej.

§31.Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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