DRUK NR 125
PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm. 2)), Rada Miejska
w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną ds. komunalizacji na rzecz Gminy Halinów mienia Skarbu
Państwa w składzie:
1. ..........................- Przewodniczący Komisji,
2. ..........................- członek Komisji,
3. ..........................- członek Komisji,
4. ..........................- członek Komisji,
5. ..........................- członek Komisji.
§ 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia czynności związanych z komunalizacją na rzecz Gminy
Halinów mienia Skarbu Państwa, polegających na sporządzeniu spisów inwentaryzacyjnych, protokołów oraz
kart inwentaryzacyjnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI.323.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 października 2017r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Gmina Halinów w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r., Nr 32,
poz. 191 z późn. zm.) nabywa z mocy prawa własność nieruchomości, będących mieniem ogólnonarodowym
(państwowym).
W świetle obowiązujących przepisów Gmina zobowiązana jest do sporządzania spisów
inwentaryzacyjnych mienia państwowego podlegającego komunalizacji. Przedmiotowe spisy sporządzone są
przez Komisję Inwentaryzacyjną. Zgodnie z treścią art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych do
kompetencji Rady należy ustalenie składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
Z uwagi na zmiany w składzie Rady Miejskiej w Halinowie oraz uregulowanie przez Skarb Państwa stanu
prawnego kilku nieruchomości, a tym samym stworzenie możliwości komunalizacji gruntów, konieczne jest
powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696,
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990r. Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541,
z 1991r. Nr 34, poz. 151, z 1992r. Nr 6, poz. 20, z 1993r. Nr 40, poz. 180, z 1994r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996r.
Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 9, poz. 43, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 141, poz. 1492,
z 2017r. poz. 653.

