UCHWAŁA Nr XVI/129/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i

ustawę o pracownikach

samorządowych (Dz. U. 1990, Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) – Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Powołuje się Komisje Inwentaryzacyjną dla sporządzenia spisu mienia komunalnego
w składzie:
1) Barbara Woźniak – Przewodniczący;
2) Emilia Dobrzyńska – członek;
3) Zbigniew Grabowicz – członek.
§ 2. Traci moc uchwała nr II/9/90 Rady Gminy Sochocin z dnia 12 czerwca 1990 roku w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz uchwała nr IV/29/2003 Rady Gminy
Sochocin z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Inwentaryzacyjnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XVI/129/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, komisja
inwentaryzacyjna zajmuje się sporządzaniem spisów inwentaryzacyjnych mienia, które mogą
stać się własnością gminy na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) powołały samorząd gminny i nadały osobowość
prawną gminom. Organy administracji rządowej zarządzające majątkiem w imieniu Skarbu
Państwa zostały zobowiązane do przekazania na rzecz gmin nieruchomości i innego mienia
ruchomego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 roku. W konsekwencji część mienia
ogólnonarodowego (państwowego) została skomunalizowana. W przedmiotowej ustawie
znajduje się przepis zobowiązujący gminy do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych
przejmowanego z mocy prawa mienia i umocowane do tego zostały komisje. Ustawodawca
nie sprecyzował niezbędnej liczby członków komisji. Trzyosobowy skład pozwoli na
odpowiednie wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją mienia.
W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie powołania składu
Komisji Inwentaryzacyjnej.

