
Projekt nr 5 
U C H W A Ł A  Nr XL/  /2022 

Rady Gminy Jedlińsk 
z dnia  30 marca 2022r. 

 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

mienia komunalnego 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm./ oraz art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 1990r. nr 32, poz. 191, nr 43 poz. 253, nr 92 
poz. 541, z 1991 r. nr 34, poz. 151, z 1992r. nr 6 poz. 20, z 1993r. nr 40, poz. 180, 
z 1994r. nr 1 poz. 3, nr 65 poz. 285, z 1996r. nr 23, poz. 102, z 1997r. nr 106  poz. 496, nr 
9 poz. 43, z 2002r. nr 153, poz. 1271, z 2004r. nr 141 poz. 1492, z 2017r., poz. 653, 
z 2020r., poz. 462/, Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie: 
1. Piotr Okleja - Przewodniczący 
2. Tobiasz Kucharczyk - członek 
3. Ewelina Marus – członek 
4. Wioleta Siwiarek - członek 
 
§ 2. Zadaniem Komisji będzie kontynuowanie prac związanych z inwentaryzacją 
i komunalizacją mienia na rzecz Gminy Jedlińsk, tj. sporządzanie wykazów, kart 
inwentaryzacyjnych oraz niezbędnej dokumentacji w celu komunalizacji nieruchomości. 
 
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Jedlińsk  Nr  XII/55/2015 z dnia 28 października 
2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlińsk. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnioskodawca: Wójt Gminy Jedlińsk 
 



 
Uzasadnienie: 

 
Gmina Jedlińsk w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) nabywa z mocy prawa 
własność nieruchomości, będących mieniem państwowym.  
 Ze względu na zdezaktualizowanie się części składu komisji i konieczność 
dokonywania spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości nieobjętych dotychczas 
inwentaryzacją, zachodzi potrzeba zaktualizowania członków komisji.  
 Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


