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Zarządzenie Nr 7/D/2020
Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia 26.02.2020 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia regulaminu postępowania w
sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę:
nieruchomości rolnej obejmującej niezabudowane działki nr ewidencyjne; 210/53, 212/101,
212/102, 210/9, 210/54, 207, 1/2 , 31/11, oraz działkę zabudowaną budynkiem (budynek
magazynowy o powierzchni użytkowej 920 m2) nr ewidencyjny 210/8, położonych w
miejscowościach Wojcieszyce i Różanki, gm. Kłodawa, woj. lubuskie dla których
prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00127745/4
w Sądzie Rejonowym w
Gorzowie Wielkopolskim.

Na podstawie art.17 ust. oraz art. 24 ust. I pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz.1350) - zarządzam, co następuje:
$1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego
na dzierżawę nieruchomości rolnej obejmującej niezabudowane działki nr ewidencyjne;
210/53, 212/101, 212/102, 210/9, 210/54, 207, 1/2 , 31/1, oraz działkę zabudowaną
budynkiem (budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 920 m2) nr ewidencyjny 210/8,
położonych w miejscowościach Wojcieszyce i Różanki, gm. Kłodawa, woj. lubuskie dla
których prowadzona jest księga wieczysta nr KW GW1G/00127745/4 w Sądzie Rejonowym
w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:
1)

Przewodniczący:
Dr hab. Grzegorz Żurek prof. instytutu

—

Sekretarz ds. Naukowych IHAR-PIB.

2) Członkowie:
a. Grażyna Jędrzejak - Główna Księgowa IHAR - PIB
b. Rafał Stodulski — Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego IHAR —PIB
c. Wojciech Supera — St. spec. ds. administracyjno-technicznych IHAR-PIB

$2

Komisja Przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków
odstąpienia od przetargu oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania
określonymi w Regulaminie postępowania Komisji Przetargowej.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
1.

a>
o:
Prof.

Radzików, dnia 26.02.2020

r.

U

h ab. Henryk Bujak

