ZARZĄDZENIE NR 5/19
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.
z 2018 r.. poz. 994 z późn. zm.), art. 21 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1234 z póżn. zm.).
zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję ds. analizy wniosków o najem lokali komunalnych i socjalnych
z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczółki w składzie:
1. Anna Gołkowska – przewodnicząca
2. Anna Staniewicz – członek
3. Joanna Falasa – członek
4. Beata Nowakowska – członek
5. Angelika Woźnica – członek.
§2
W trakcie postępowania Komisja obraduje w składzie co najmniej trzyosobowym,
w obecności przewodniczącej.
§3
Komisja jest organem opiniodawczym, wypełniającym kontrolę społeczną w sprawach
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczółki.
§4
Przedmiotem działania komisji jest:
a) weryfikowanie i analiza złożonych wniosków pod kątem warunków mieszkaniowych i bytowych
wnioskodawców,
b) wyrażanie na piśmie stanowiska odnośnie wnioskodawców zasługujących na zaspokojenie
ich potrzeb mieszkaniowych w pierwszej kolejności.
§5
Komisja zbiera się w miarę potrzeb na posiedzeniach w terminach wyznaczonych przez
Przewodniczącego.
§6
Komisja przy analizie wniosków kieruje się:
a) przepisami prawa materialnego,
b) zasadami gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalonymi przez Radę Gminy
Pszczółki,
c) względami społecznymi wynikającymi z oceny stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
członków wspólnoty samorządowej i stanu zasobu mieszkaniowego gminy.

§7
1. Po przeanalizowaniu wniosków Komisja sporządza na piśmie stanowisko wskazujące
wnioskodawcę/ wnioskodawców, których potrzeby mieszkaniowe powinny być
zaspokojone w pierwszej kolejności.
2. Stanowisko, o którym mowa w pkt 1, przekazywane jest Komisji Gospodarczej
i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki.
§8
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pszczółki Nr 42/17 z dnia 18 lipca 2017 r.
§9
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i gospodarki
komunalnej.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

