
Uchwała Nr 13/IV/2003
Zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Otwockiego Nr 52/VII/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie
powołania powiatowej komisji inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr 13/IV/2003
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 11 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę  Rady Powiatu Otwockiego  Nr 52/VII/1999 z  dnia  29 kwietnia  1999 r.  w  sprawie
powołania powiatowej komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r.
w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz
określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114) Rada Powiatu w Otwocku
uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 ust. 3 i 4 uchwały Nr 52/VII/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie
powołania  powiatowej  komisji  inwentaryzacyjnej,  zmienionej  uchwałami  Nr  102/XV/2000  z  dnia  27
kwietnia  2000 r. i  Nr 175/XXV/2001 z  dnia  28 czerwca 2001 r.,  269/XXXV/2002 z  dnia  8 lipca 2002 r.
wprowadza się następujące zmiany:
-  w  miejsce  dotychczasowych  przedstawicieli  Zarządu  Powiatu:  Pana  Jarosława  Kozłowskiego  i  Pana
Krzysztofa Skolimowskiego wpisuje się nowych przedstawicieli:
- Pana Janusza Krupę,
- Pana Tomasza Grzankę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie  z  § 5 rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  2 lutego 1999 r. w sprawie  trybu przekazywania
mienia przez  Skarb Państwa powiatom i  miastom na prawach powiatu oraz  określenia  kategorii  mienia
wyłączonego z przekazywania (Dz.U. Nr 13, poz. 114) w skład Komisji Inwentaryzacyjnej wchodzi dwóch
przedstawicieli Wojewody i dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu.

W  związku z nową kadencją samorządu powiatowego, Zarząd Powiatu uchwałą Nr VI/3/2003 z dnia  14
stycznia 2003 r. powołał na swych przedstawicieli do Komisji Inwentaryzacyjnej: Pana Janusz Krupę i Pana
Tomasza Grzankę.


