ZARZĄDZENIE NR 80/2021
Wójta Gminy Ruda-Huta
z dnia 22 września 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zbędnych
składników mienia ruchomego Gminy Ruda-Huta - autobusu szkolnego marki
AUTOSAN H9.21 12.5t, Wersja: 41, stanowiącego własność Gminy Ruda-Huta.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie I przetargu ustnego nieograniczonego autobus
szkolny marki AUTOSAN H9.21 12.5t, Wersja: 41 o numerze rejestracyjnym LCH A101,
stanowiący własność Gminy Ruda-Huta, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2
Ustala się termin przetargu na dzień 27 października 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie
Urzędu Gminy Ruda-Huta przy ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.

§3
W celu przeprowadzenia przetargu powołuję się Komisję Przetargową w następującym
składzie:
1. Pani Agnieszka Woszczewska – przewodnicząca komisji
2. Pan Grzegorz Mazurkiewicz – członek komisji
3. Pani Marta Marszaluk-Sumiga – członek Komisji
§4
1. Ustala się cenę wywoławczą autobusu w wysokości 6400,00 zł brutto (słownie:
sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). Sprzedaż autobusu nie podlega
opodatkowaniu podatkiem Vat na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7, art. 39 ust. 3, 4, 4a oraz art. 39 a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
2. Ustala się wadium w wysokości 640,00 zł (sześćset czterdzieści złotych 00/100).

3. Ustala się treść ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
4. Ustala się regulamin przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
5. Ustala się wzór umowy sprzedaży autobusu w brzmieniu stanowiącym załącznik
Nr 3 do zarządzenia.
§5
Ogłoszenie o przetargu należy opublikować na stronie internetowej Urzędu Gminy
www.ruda-huta.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta, a także
wywiesić na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44,
22-110 Ruda-Huta.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

