
Projekt

z dnia  16 lutego 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 lutego 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisją Inwentaryzacyjną w składzie:

1) Marek Smandzik - Przewodniczący Komisji

2) Romuald Haraf - Członek Komisji

3) Anna Sarnowska - Członek Komisji

4) Lucyna Śleziak - Członek Komisji

5) Ryszard Patej - Członek Komisji

6) Alfred Szewczyk - Członek Komisji

§ 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z komunaluizacją mienia 
na rzecz Gminy Krapkowice 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 III/15/90 Rady Miasta i Gminy w Krapkowicach z dnia 09 lipca 1990 roku 
w sprawie: powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna

· Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. poz.
594 z 2013 roku tekst jednolity ze zmianami)

Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 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 ust. 1 i 2. 2. Spisy, o których
mowa w ust. 1, sporządzane są przez komisje inwentaryzacyjne w ciągu trzech miesięcy od daty powołania komisji
przez radę gminy.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte,

W 1990 roku została powołana Komisja Inwentaryzacyjna w składzie 9 osób, z których obecnie 3
osoby są dostępne. Dwie z nich oświadczają, że po tylu latach od powołania nie wyrażają zgody
na kontynuowanie prac. Ponieważ komisja może podejmować decyzje w składzie co najmniej 3
osobowym, zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały i uchylenia poprzedniej. W ostatnim
okresie Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bardzo
często występują do Gminy Krapkowice o sprostowanie decyzji komunalizacyjnych wydanych
przez Wojewodę Opolskiego w latach 1991-2000. Są dokonywane podziały ich działek i
oddzielane części należące do dróg gminnych i odwrotnie, kiedy działka została skomunalizowana
na rzecz Gminy Krapkowice, a w części należy do dróg wojewódzkich lub krajowych. Nadto
Starostwo Powiatowe sukcesywnie wskazuje działki, które w ewidencji gruntów zapisane są na
rzecz Skarbu Państwa, a powinny być własnością Gminy Krapkowice poprzez komunalizację. Do
zmiany decyzji komunalizacyjnych, jak również wydania nowych decyzji, konieczne jest
sporządzenie kart inwentaryzacyjnych, które podpisuje przedmiotowa Komisja
Inwentaryzacyjna.

3) wskazanie jednostek/komórek, na które będzie oddziaływać,

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji, na które będzie oddziaływać,

-/-

5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych

wzrost lub ubytek wartości mienia komunalnego

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień
zawartych w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji.

Naczelnicy: Wydział Budżetowo Finansowy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział
Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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