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ZARZĄDZENIE Nr 44l 2018

WOJTA GMINY SZYDŁOW

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania oględzin i sporządzenia protokołu zdawczo -
odbiorczego przekazania nieruclromości zabudowanej połozonej w miejscowości Szydłów,

gmirra Szydłów, narzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
z przęznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Posterunku Policji w Szydłowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z póżn. zm.), art.23 ust. I w związku z ań.25 ust.
1 i 2 ustawy zdnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ednolitytekst: Dz.U.
z 201 8 r., poz. I2l, 50, 65 0, 1 000, 1 089) zarządzaln co następuj e:

l.

§ 1.

Powołuję komisję do dokonania oględzin i sporządzenia protokołuzda-wczo - odbiorczego
ptzekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem
garażovłym, stanowiącej własność Gminy Szydłów, połozonej w miejscowości Szydłów,
gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka rlr 635ll, o pow. 0,0900 ha,
arkusz mapy nr 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KIlB/000Il52żl2.
Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 zostanie ptzekazanana podstawie umowy użyczenia
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na potrzeby
fuŃcjonowania Posterunku Policji w Szydłowie.

§2.

Ustalam następuj ący skład komisji :

1. Janusz Machnik - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
ż. Paweł Kluszczyński - Podinspektor ds. Gospodarki przestrzennej i ochrony przyrody
3. Angelika Wójtowicz - Referent ds. Inwestycji
4. Mńgorzata Walkowicz - Referent ds. Gospodarki nieruchomościami.

§3.

Do zadaikomisji będzie nalężało:

dokonanie oględzin nieruchomości opisanej w § 1,

zapoznanie się z dokumentacją, z okresowych przeglądów budynków, przechowywaną
w Urzędzie Gminy w Szydłowie, a w szczególności dotyczącą stanu techniczno-
użytkowego budynków i budowli, infrastrŃtury technicznej i innych części
składowych przedmiotowej nieruchomości,
sp orządzeti e protokoł u zdaw czo - o db i orcze go.

§4.

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniempodjęcia. WOJT 
fi4MINY

Jan KlaĄzgński


