Uchwała Nr XXIX/237/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji ds. komunalizacji mienia gminnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną ds. komunalizacji mienia gminnego w
następującym składzie osobowym:
1. Teresa Wyszyńska – Przewodniczący Komisji
2. Edyta Seremak- Członek Komisji
3. Krzysztof Skwarek- Członek Komisji
4. Henryk Grąbczewski- Członek Komisji
5. Anna Sikora – Członek Komisji
6. Michał Zawada – Członek Komisji
§ 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z
komunalizacją mienia na rzecz Gminy Karczew na zasadach dokonywania inwentaryzacji mienia
komunalnego określonych w uchwale nr 104 Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 r. w sprawie
sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990 r. Nr 30 poz. 235).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie wyboru Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Proces komunalizacji mienia prowadzony jest przez gminy od 1990 r. tj. od momentu
powstania samorządów. Największy zakres prac został wykonany w początkowym okresie
funkcjonowania samorządów. Komisja Inwentaryzacyjna w dotychczasowym składzie nie dokonała
jednak pełnej inwentaryzacji nieruchomości. W związku z faktem, iż nastąpiły zmiany w składzie
Rady Miasta Karczewa jak i wynikającą ze zmiany podstawy prawnej potrzebę dokooptowania do
jej składu pracowników Urzędu konieczne jest powołanie komisji inwentaryzacyjnej w nowym
składzie.

