
UCHWAŁA NR 27/III/06
RADY MIEJSKIEJ  w Gostyninie

z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

         Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 29 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Miasta 
Gostynina (Uchwała nr 51/VIII/03 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2003 r.) Rada 
Miejska w Gostyninie uchwala co następuje: 

§ 1
Powołuje się doraźną Komisję Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego w następującym składzie 
osobowym:

1. Przewodniczący – Przemysław Łudczak
2. Członek – Czesław Jaśkiewicz
3. Członek – Andrzej Nyckowski

§ 2
Przedmiotową Komisję Inwentaryzacyjną powołuje się w celu dokonania spisu inwentaryzacyjnego 
mienia komunalnego Gminy Miasta Gostynina, sprawdzenia dokonanego spisu zgodnie ze stanem 
faktycznym oraz sporządzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie, a także wszelkich innych 
czynności inwentaryzacyjnych.

§ 3
Komisja  Inwentaryzacyjna  działa  poprzez  zwołanie  posiedzeń  w  zależności  od  potrzeb, 
opracowując  plan  działania  na  dane  posiedzenie  oraz  przygotowując  protokół  z  podjętych 
czynności.

§ 4
Komisję Inwentaryzacyjną powołuje się na czas określony do czasu upływu kadencji obecnej Rady 
Miejskiej w Gostyninie. Po upływie tego terminu Komisja przedkładać będzie Radzie Miejskiej w 
Gostyninie sprawozdanie z działalności.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 6
1.  Czynności  w zakresie  inwentaryzacji  mienia  komunalnego podjęte  do  dnia  wejścia  w życie 
niniejszej uchwały zachowują moc prawną.
2. Traci moc uchwała nr 135/XX/04 Rady Miejskiej  z dnia 29 października 2004 r.  w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                           

                                                               Jolanta Syska-Szymczak



U Z A S A D N I E N I E

w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

        Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska może 
powołać komisję doraźną w określonym celu,  określając przedmiot  działania oraz 
skład osobowy.
       Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 
r. Nr 32, poz. 191 z późn.  zm.) oraz art. 73 w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) określone składniki mienia 
państwowego z mocy prawa stały się własnością gminy.
    Nabycie  własności  mienia  komunalnego  stwierdza  decyzyjnie  Wojewoda 
Mazowiecki po złożeniu niezbędnej dokumentacji geodezyjno-prawnej. 
       Spisu mienia, które stało się własnością gminy dokonuje właściwa gmina według 
miejsca położenia nieruchomości. Czynności te wykonuje Komisja Inwentaryzacyjna 
Mienia Komunalnego. Zadaniem powyższej komisji jest dokonanie spisu mienia w 
oparciu  o  sporządzone karty  inwentaryzacyjne  dla  poszczególnych  nieruchomości 
oraz sporządzenie protokółu ze spisu mienia.  
     Nadmienić  należy,  iż  na  dzień  powołania  niniejszej  komisji  nie  wszystkie 
składniki mienia państwowego podlegające komunalizacji zostały prawnie przejęte 
na własność Gminy Miasta Gostynina. Z tego też względu niezbędne jest powołanie 
doraźnej  komisji  (Komisji  Inwentaryzacyjnej  Mienia  Komunalnego)  do  dalszego 
prowadzenia komunalizacji mienia.


