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Zarzadzenie Nr OR.0051.1.13.2011
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 08.02.2011 r.

w sprawie powolania Spolecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu
pracy tej komisji.

Na podstawie § 16 ust.2 zalacznika do uchwaly nr VI/36/03 Rady Gminy
Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy Tarnów Opolski
IDz.Urz.Woj.Op.Nr z 33 ,poz.7661
z a r z a d z a m , co nastepuje:

§ 1

1. Powoluje Spoleczna Komisje Mieszkaniowa w nastepujacym skladzie
osobowym:

1.FlorczakElzbieta - przewodniczacy
2. UrbanRudolf - czlonek
3. Hentschel Norbert - czlonek
4. HalupczokKrzysztof - czlonek
5. KobieniaAlfred - czlonek
6. Pietruszka Zygmunt - czlonek
7.Przedstawiciel danego solectwa/soltys - czlonek

2.Kadencja komisji trwa 4 lata.

§2

Regulamin pracy komisji okresla zalacznik do zarzadzenia.

§3

Traci moc Zarzadzenie Nr II 12/06 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia
12.12.2006 r.

§4

Zarzadzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia
Wójta Gminy Tarnów Opolski
Nr OR.0051.1.13.2011
z dnia 08.02.2011 r.

§ 1

Spoleczna Komisja Mieszkaniowa sprawuje spoleczna kontrole w zakresie
prawidlowosci wyboru osób, zakwalifikowanych do wynajmu lokali
mieszkaniowych i lokali socjalnych na podstawie uchwaly Nr VI/36/03 Rady
Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
Dz.Urz.Woj.Op. Nr 33, poz. 766/.

§2

1. W sklad Spolecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzi 7 osób powolanych
sposród radnych oraz zarzadzajacych budynkami.

2. W sklad komisji o której mowa w pkt. 1 wchodzi soltys z danego solectwa z
którego zlozony jest wniosek o przydzial.

§ 3

1. SKM wykonuje zadania na posiedzeniach, które odbywaja SIe w razIe
potrzeby.

2. Posiedzenie komisji zwoluje przewodniczacy komisji.
3. Przewodniczacy komisji prowadzi posiedzenia oraz dokonuje podzialu

czynnosci pomiedzy czlonkami komisji.

§4

W posiedzeniach komisji moga brac udzial glosem doradczym przedstawiciele
zainteresowanych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 5

Obsluge komisji sprawuje pracownik Urzedu Gminy, prowadzacy sprawy
mieszkaniowe.
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§6

Do zakresu dzialania SKM nalezy opiniowanie wniosków osób, ubiegajacych
sie o wynajem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych oraz przedstawienie
propozycji w sprawach dotyczacych terminu i kolejnosci przydzialu mieszkania.

§7

1. Spoleczna komisja mieszkaniowa dokonuje szczególowej analizy danych
zawartych we wniosku w celu sprawdzenia i oceny spelnienia warunków
wymaganych od osoby, skladajacej wniosek o wynajem lokalu.

2. Przy opiniowaniu wniosków komisja bierze pod uwage:
1/ warunki mieszkanie
21warunki zdrowotne
31warunki materialne
41okres wyczekiwania na przydzial mieszkania.

3. W razie koniecznosci komisja sprawdza warunki zamieszkania
wnioskodawców w miejscu ich zameldowania oraz pobytu.

§8

Czlonek komisji zobowiazany jest do rzetelnego i obiektywnego wykonania
powierzonych mu czynnosci.

§9

1. Protokól z posiedzenia podpisuje przewodniczacy komisji oraz obecni na
posiedzeniu czlonkowiel lista obecnosci l.

3. Jeden egzemplarz protokolu przewodniczacy zobowiazany jest przekazac
Wójtowi.

§ 10

1. Spoleczna komisja mieszkaniowa opiniuje projekty list osób, które zostaly
zakwalifikowane do wynajmu lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego
zasobu gminy, spelniajacych warunki uchwaly.

2. Opinia komisji zamieszczona zostaje na liscie.
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1. Spoleczna komisja mieszkaniowa rozpatruje uwagi i zastrzezenia wniesione
przez osoby zainteresowane.

2. Uwagi i zastrzezenia osób je wnoszacych przyjmowane sa do protokolu
i rozpatrywane przez komisje w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia.

3. O sposobie rozpatrywania uwag i zastrzezen wnioskodawcy, który je zglosil
powiadamiani sa na pismie.

§ 12

1. SKM wydaje opinie w sprawie wykreslenia osób z listy wynajmu lokali
mieszkalnych i socjalnych, które zaspokoily swoje potrzeby mieszkaniowe
we wlasnym zakresie oraz utracily warunki umieszczenia ich na liscie
wynajmu tych lokali.

2. Opinia komisji wyrazona jest w protokole, który podpisuje przewodniczacy
komisji.

3. Jeden egzemplarz protokolu przewodniczacy komisji zobowiazany jest
przekazac Wójtowi.

§13

Zmiany regulaminu wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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