
ZARZĄDZENIE Nr 178/2020 

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH  

z dnia 20 października 2020 roku  

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu pożarniczego 

będącego własnością Gminy Strzelce Opolskie 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawiam przeznaczyć do sprzedaży po przeprowadzeniu przetargu ustnego (licytacji) 

wycofanego z użycia samochodu pożarniczego marki Magirus-Deutz o numerze 

rejestracyjnym ODR 5654, wyprodukowany w 1964 roku.  

 

 

§ 2. 

1. Do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu wymienionego w § 1 powołuję 

komisję przetargową w następującym składzie:  

Hubert Waloszek - Przewodniczący 

Jan Bogusz - Członek 

Jacek Goczoł  - Członek 

Marian Wąchała -        Członek 

                        

2. Zadaniem komisji będzie ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu ustnego na sprzedaż 

samochodu wyszczególnionego w § 1 zgodnie z przyjętymi w Urzędzie uregulowaniami 

prawnymi oraz regulaminem przetargów stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia.   

          

§ 3.  

Z przeprowadzonego przetargu komisja sporządzi protokół zawierający: 

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu; 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg; 

3) wysokość ceny wywoławczej; 

4) cenę najwyższą zaoferowaną za środek trwały; 

5) dane personalne wraz z adresem zamieszkania (lub nazwą i siedzibą firmy) 

nabywcy; 

6) wysokość ceny nabycia, uwzględniającą wysokość wpłaconego wadium; 

7) wnioski, uwagi i oświadczenia osób obecnych przy przetargu; 

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

9) podpisy osób uczestniczących w przetargu.  

 

     § 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

        BURMISTRZ  

 

         Tadeusz Goc  



 

 
Załącznik do  
ZARZĄDZENIA Nr 178/2020 

z dnia 20.10.2020r. 

     Regulamin przetargu 

na sprzedaż ruchomości – samochodu pożarniczego 

 

      §1 

Na sprzedaż ruchomości – samochodu pożarniczego                         

 

      §2 

1. Przetarg na sprzedaż samochodu ma formę przetargu ustnego (licytacji). 

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  5% ceny 

wywoławczej na rachunek bankowy Gminy Strzelce Opolskie lub w kasie Urzędu 

Miejskiego w  Strzelcach Opolskich w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. 

4. Przewodniczący komisji prowadzi licytację. 

5. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej 

samochodu pożarniczego, która wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych 00/100). Przedmiot sprzedaży zwolniony z podatku VAT. 

6. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę" poprzez 

postąpienie. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie w licytacji 

wynosi: 1.000 zł.  

7. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości 

uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.  

8. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji 

przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.  

9. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu 

uważa się za sprzedany.  

10. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu 

przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).  

11. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, 

która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę. 

12. Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy                               

w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w terminie określonym przez 

sprzedającego. 

      §3 

1. Przetarg  przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Strzelec 

Opolskich.  

2. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie  
internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce 

Opolskie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, udzielenie informacji                                    

o przedmiocie przetargu, przeprowadzenie przetargu, podpisanie oświadczeń                         

w sprawie bezstronności członków komisji  

3. Komisja  pełni swoje obowiązki od dnia powołania do dnia zatwierdzenia przez 

Burmistrza protokołu końcowego z przetargu.+ 

4. W przetargu ustnym ( licytacji ) nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład 

komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

                

 



 

 

     §4 

1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający 

tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

2. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien 

przedstawić oryginał pełnomocnictwa  

3. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po 

zakończeniu przetargu.  

4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg 

uchyli się od zawarcia umowy. 

 

               §5 

Burmistrz Strzelec Opolskich zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu 

bez podania przyczyny. 

                             

 

 

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

www.strzelceopolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzelcach 

Opolskich.    

 

http://www.strzelceopolskie.pl/

