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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania jej przewodniczącego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz.713 ) i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) Rada 
Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu dokonywania spisów inwentaryzacyjnych nabywanego od 
Skarbu Państwa, mienia komunalnego na rzecz Gminy Kluczbork w składzie: 

1) Joanna Kowalik- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; 

2) Zbigniew Brudko- Główny specjalista Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; 

3) Karolina Kubot- Główny specjalista Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

§ 2. Na przewodniczącego Komisji powołuje się Panią Joannę Kowalik. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/129/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 października 2015 r. 
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania jej przewodniczącego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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UZASADNIENIE

W celu kontynuacji i zakończenia procesu komunalizacji na terenie Gminy Kluczbork, nabywanego z
mocy prawa od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork, dla dokonywania spisów inwentaryzacyjnych
proponuję powołanie komisji inwentaryzacyjnej.

Do nabycia z mocy prawa od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kluczbork w wyniku procesu komunalizacji
pozostały jeszcze pojedyncze nieruchomości ( m . in. drogi dojazdowe do pól , użytki rolne , rowy melioracyjne
itp.).

Poprzednia komisja inwentaryzacyjna powołana do życia uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku w 2015
roku, nie może dalej funkcjonować z powodu zmniejszenia jej dotychczasowego składu osobowego do 2 osób.

W związku z powyższym powołanie komisji inwentaryzacyjnej uważam za w pełni zasadne i proszę Radę
Miejską w Kluczborku o przyjęcie stosownej uchwały.
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