UCHWAŁA NR 422/VI/35/2013
R4DY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

RA DA MiEJSKA
KOnstaflcj.Jezjorna

z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego
komunalizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), 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 roku, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala,
co następuje:
1. W celu kontynuowania prac związanych z inwentaryzacją i nabywaniem przez Gminę
Konstancin-Jeziorna mienia Skarbu Państwa powołuje Komisję Inwentaryzacyjną ds. inwentaryzacji
mienia podlegającego komunalizacji, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

1. Andrzej Kafara- Członek Komisji,
2. Sławomir Kanabus Członek Komisji,
-

3. Irena Śliwka Członek Komisji,
-

4. Piotr Bartoszewski Członek Komisji, kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami,
-

5. Jacek Zieliński Członek Komisji, zastępca kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.
-

2. Do zadań Komisji należy:
1) sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych,
2) sporządzanie kart inwentaryzacyjnych,
3) kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,
4) przeprowadzanie wizji lokalnych w sprawach będących przedmiotem działań komisji.
3. Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Burmistrza Gminy Konstancin
Jeziorna wybiorą Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja działa do dnia 31 października 2014 roku.

5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstaricin-Jeziorna.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr 422/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27.06.2013
roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia
podlegającego komunalizacji.

p

Proces komunalizacji mienia prowadzony jest przez gminy od 1990 r. tj. od momentu powstania
samorządów. Największy zakres prac został wykonany w początkowy okresie funkcjonowania
samorządów. Komisja Inwentaryzacyjna w gminie Konstancin-Jeziorna nie dokonała jednak pełnej
inwentaryzacji nieruchomości w związku z trwającymi postępowaniami sądowymi
i administracyjnymi mającymi na celu wydanie tytułu prawnego do nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa.
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych przekazuje radzie gminy kompetencje
do powołania komisji inwentaryzacyjnej. Do zadań komisji należy sporządzanie spisów i kart
inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości,
przeprowadzanie wizji lokalnych w sprawach będących przedmiotem działań komisji.
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