
UCHWAŁA NR 123/2021 
ZARZĄDU POWIATU STARACHOWICKIEGO 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie: powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Starachowicach w skład komisji 
przeprowadzającej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi 

Starachowickiemu. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia 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), Zarząd Powiatu 
w Starachowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję nastepujacych przedstawicieli Zarządu Powiatu w Starachowicach w skład komisji 
przeprowadzajacej inwentaryzację mienia przekazywanego przez Skarb Państwa Powiatowi Starachowickiemu: 

1. Magdalenę Zawadzką - Skarbnika Powiatu, 

2. Elżbietę Kita - Dyrektora Wydziału Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

§ 2. Osoby wymienione w § 1realizować będą zadania wynikajace z przepisów rozporzadzenia Rady 
ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom 
i miastom na prawach powiatu oraz okreslenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania, 
w przypadku przekazywania Powiatowi starachowickiemu mienia nabytego:                                                                        
1 ) z mocy prawa, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy 
reformujace administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126), 

2) na wniosek powiatu, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 64 ww. ustawy, 

3) w drodze porozumienia, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 2020 r., poz. 920 ze. zm.). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Piotr Babicki 

Wicestarosta - Dariusz Dąbrowski 
 

Członkowie Zarządu: 
 

Jerzy Materek 
 

Beata Stąpor 
 

Ryszard Nowak 
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Uzasadnienie 

Skarb Państwa przekazuje mienie powiatom i miastom na prawach powiatu nabywane: 

 - z mocy prawa, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzajace 
ustawy reformujace administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126), 

- na wniosek powiatu, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 64 ww. ustawy, 

- w drodze porozumienia, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. Nr 2020 r., poz. 920 ze zm.). 

Ww. mienie podlega inwentaryzacji, którą przeprowadza - zgodnie z Rozporzadzeniem 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 - komisja, w której skład 
wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczacym oraz dwóch przedstawicieli 
zarządu powiatu.   

W związku z powyzszym podjecie takiej uchwały jest zasadne.  

 

         
          Dyrektor  

Wydziału Nieruchomości,  
Leśnictwa i Ochrony Środowiska   

Elżbieta Kita  
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