UCHWAŁA NR V/24/15
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
Poz.594 ze zm.), nawiązując do art. 17 ust. 2 ustawa 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
ze zm.), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną ds. komunalizacji mienia w następującym składzie osobowym:
1) Pan Marian Kaźmierowski- Przewodniczący Komisji,
2) Pani Iwona Ratajczak- Członek Komisji,
3) Pan Grzegorz Mazurek- Członek Komisji.
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia jest kontynuowanie prac
związanych z inwentaryzacją i komunalizacją mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz Gminy Duszniki,
to jest sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych i protokołów, przedstawienie radzie
gminy do wiadomości projektów powyższych dokumentów przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
wyłożenie spisów inwentaryzacyjnych mienia oraz odpisów protokołów do publicznego wglądu w siedzibie
Urzędu Gminy Duszniki przez okres 30 dni oraz rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń i wniosków dotyczących
wyłożonych dokumentów, na zasadach określonych przepisami 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 ze zm.).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/122/12 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Proces komunalizacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) prowadzony jest przez gminy od 1990 r.,
tj. od momentu powstania samorządów gminnych. Największy zakres prac został wykonany w początkowym
okresie funkcjonowania samorządów. Jednakże na terenie Gminy Duszniki nadal istnieją nieruchomości, które
nie zostały dotąd objęte procesem komunalizacji, a związane są z realizacją zadań własnych gminy. Są to
przypadki wiążące się z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. W związku z faktem, iż 1grudnia 2014 r.
ukonstytuowała się nowa Rada Gminy Duszniki konieczne jest powołanie nowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.) do kompetencji rady gminy
należy powołanie komisji inwentaryzacyjnej, określenie jej składu i wybór przewodniczącego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
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