
PROMOCJA 

 

UCHWAŁA Nr …../VII/2019 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 27 marca 2019 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2500) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami), Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komisją Inwentaryzacyjną w składzie: 

1) Piotr Rybka - Przewodniczący Komisji, 

2) Bohdan Nowosielski - Członek Komisji, 

3) Dariusz Dąbrowski - Członek Komisji, 

4) Tomasz Bernyś - Członek Komisji, 

5) Adam Pira - Członek Komisji. 
 

§ 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych  

z komunalizacją mienia na rzecz Gminy Żabia Wola na zasadach określonych w uchwale Nr 104  

Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia 

komunalnego (M. P. Nr 30, poz. 235). 
 

§ 3. Traci moc Uchwała nr II/8/90 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 15 czerwca 1990 roku  

w sprawie: wyboru Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola. 

 

 



PROMOCJA 

 

UZASADNIENIE 

1) podstawa prawna: Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2108r. poz. 2500), - Art. 18 ust 2, do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy: pkt 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy · 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 ze zmianami) 

 Art. 17: Gminy sporządzają spisy inwentaryzacyjne mienia, o którym mowa w art. 5.  

Spisy, o których mowa w art.17 ust. 1, sporządzane są przez komisje inwentaryzacyjną w ciągu 

trzech miesięcy od daty powołania komisji przez radę gminy.  

2) uzasadnienie faktyczne: W 1990 roku została powołana Komisja Inwentaryzacyjna w składzie 

10 osób, z których obecnie część nie wyraża zgody na kontynuowanie prac, ponieważ komisja 

może podejmować decyzje w składzie co najmniej 3 osobowym, zachodzi potrzeba podjęcia 

niniejszej uchwały i uchylenia poprzedniej. 


