
Załącznik Nr do Protokołu
Nr XVI/08 Sesji Rady Gminy
Lichnowy z dnia 29.04.2008 r.

Uchwała Nr XVI/170/08 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie 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 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 
Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1 -

Powołuje się 4-osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania będzie 
sporządzenie wykazów, kart komunalizacyjnych oraz dokumentacji niezbędnej w celu 
komunalizacji nieruchomości na rzecz Gminy Lichnowy.

§ 2 .

Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1:
1. Władysław Nacel
2. Jerzy Bednarek
3. Zbigniew Niewczas
4. Anna Stachowiak

§ 3 .

1. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się Annę Stachowiak



2. Na Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera się Władysława Nacel.

§ 4 .

Za pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej członkowie Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 5 .

Po zakończeniu inwentaryzacji Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie i ulega 
rozwiązaniu.

§ 6 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWO
Rad:

NI CZĄCY  
Gmij

n M ic h a ls k i



Uzasadnienie

Na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. Nr 132, poz. 191 z późn. zm.) dokonano w latach 90-tych 
komunalizacji mienia państwowego; nabycie nieruchomości przez Gminę Lichnowy nastąpiło 
z mocy prawa. Nie wszystkie nieruchomości zostały wówczas skomunalizowane, co jest 
przyczyną błędnych zapisów w ewidencji gruntów.

Przyjęcie projektu uchwały pozwoli na sporządzenie stosownych spisów i kart 
inwentaryzacyjnych, a następnie umożliwi podjęcie uchwały o przystąpieniu do 
komunalizacji. Przygotowane przez komisję dokumenty wraz z wnioskiem zostaną 
przekazane do Wojewody Pomorskiego w celu uzyskania decyzji komunał i zacyjnej 
nieruchomości, na których Gmina wykonuje zadania własne tj. m.in. utrzymanie dróg lub 
urządzanie terenów sportu i rekreacji. Zakończenie procesu komunalizacji spowoduje 
uporządkowanie zapisów w ewidencji gruntów w zakresie własności, co jest niezwykle ważne 
przy efektywnym gospodarowaniu gruntami na terenie gminy.

Mając powyższe na uwadze, wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały.


