
Uchwała Nr L/720/94 

z dnia 16 maja 1994r. 

W sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18.05.1990r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym 

(Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 z dnia 10.05.1990r. przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr II/9/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 18.06.1990r. w sprawie powołania 

Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu inwentaryzacyjnego mienia komunalnego, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zmienia się podstawę prawną Uchwały na “art. 17 ustawy z dnia 10.05.1990r. 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami)”, dotychczasową 

opłatę prawną określa się.  

1. W § 2. Uchwały określa się słowo “Radni”.  

§ 2. 

Powołuje się w skład Komisji Inwentaryzacyjnej Panią Donatę Białobrzeską. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do jednolitego tekstu Uchwały Nr II/9/90 Rady Miejskiej w 

Szczecinie z dnia 18.06.1990r. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.  

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

  

 

 

 



Szczecin, dnia 06.05.1994r. 

Opinia Prawna 

W sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Przepisy art. 17 ustawy z dnia 10.05.1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 

terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 101 ze zmianami) 

zobowiązały gminy do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego 

komunalizacji z mocy prawa. 

Do przeprowadzenia tych spisów rady gmin powoływały komisje inwentaryzacyjne.  

Rada Miejska Szczecina powołała taką komisję uchwałą z dnia 18.06.1990r. 

W skład Komisji obecnie wchodzi 8 osób w tym 5 radnych Rady Miejskiej obecnej kadencji. 

Wpływ kadencji Rady Miejskiej, która powołała Komisję Inwentaryzacyjną, nie powoduje 

rozwiązania tej Komisji z mocy prawa, bowiem nie jest to Komisja Rady powołana w trybie 

art. 21, ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 ze 

zmianami). 

Tylko do komisji będących organami Rady stosuje się zasadę kadencyjności, a więc 

rozwiązanie z mocy prawa wraz z upływem Kadencji Rady. 

Okoliczność, że w skład Komisji Inwentaryzacyjnej powołanie radnych również nie wpływa 

na status tej Komisji, która jest strukturą zewnętrzną w stosunku do Rady. 

Rada Miejska następnej kadencji będzie mogła dokonać zmian w składzie Komisji 

Inwentaryzacyjnej, jeżeli uzna to za stosowne. 

Do tego czasu Komisja ta funkcjonować będzie w obecnym składzie. 

 


