UCHWAŁA NR XXIII/131/2020
RADY GMINY SŁUPIA
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191;
Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r.
Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2017 r. poz. 653) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Powołuje się trzy osobową Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia
stanowiącego własność Skarbu Państwa, podlegającemu komunalizacji na terenie gminy Słupia w składzie:
1. Zbigniew Wiekiera -Przewodniczący
2. Anita Sacharz-Bodzioch - członek komisji
3. osoba prowadząca ewidencję księgową nieruchomości tj. Pani Justyna Frankiewicz
§ 2. Funkcję przewodniczącego w/w komisji powierza się Panu Zbigniewowi Wiekierze zastępcy Wójta
§ 3. Zadaniem Komisji jest dokonywanie inwentaryzacji mienia przeznaczonego do komunalizacji według
powszechnie obowiązujących przepisów.
§ 4. Komisja będzie przedstawiała Radzie Gminy Słupia do wiadomości projekty sporządzonych spisów
i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu.
§ 5. Traci moc uchwała: Uchwała XXXIV/180/2018 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Elżbieta Kornalska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, spisy inwentaryzacyjne mienia komunalnego są
sporządzane przez komisję inwentaryzacyjną powołaną przez radę gminy.
Konieczność podjęcia niniejszej
w Urzędzie Gminy w Słupi.
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z faktu
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nastąpiły

Kontynuacja zadań związanych z komunalizacją mienia, regulowanie stanu prawnego nieruchomości i potrzeba
ich włączania do gminnego zasobu nieruchomości powodują, że powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia gminnego jest konieczne i zasadne.
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