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UCHWAŁA NR VIII/56/11
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/ s komunalizacji mienia gminnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnymi ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 1990 r. nr 32, poz. 191 ze zm.) – Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie: 

1) Tomasz Pasternak - przewodniczący, 

2) Krzysztof Musiał - członek, 

3) Kazimierz Banasik - członek, 

4) Stanisław Wesołowski - członek. 

§ 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych 
z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Gnojno. 

§ 3. Za udział w pracach Komisji członkowie będą otrzymywali diety w wysokości 150 zł bez 
względu na czasokres trwania posiedzenia. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Gnojno nr XVI/79/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Proces komunalizacji mienia prowadzony jest przez gminy od 1990 roku, tj. od momentu 
powstania samorządów. Największy zakres prac został wykonany w początkowy okresie 
funkcjonowania samorządów. 

Komisja Inwentaryzacyjna w dotychczasowym składzie nie dokonała jednak pełnej inwentaryzacji 
nieruchomości podlegających komunalizacji na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Ponadto ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawniewniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. nr 191, poz. 
1365) narzuca na Gminy regulowanie stanu prawnego użytkowanych nieruchomości oraz 
uporządkowanie ksiąg wieczystych zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


