
Zarządzenie N r / d ? /VI/2013 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia J/) listopada 2013 roku 

w sprawie: regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U . z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz § 12 ust. 4 uchwały Nr XXXVI/391/2001 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 
Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 12) 

§ 1. Ustalam regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik 
do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 14 dni. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 8/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

z a r z ą d z a m, co następuje: 



/ a l u c / n i k do zarządzenia 
Nr /VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia^6.-7..listopada 2013 r. 

Regulamin 

pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

I . Postanowienia ogólne 

§1.1. Regulamin określa zasady i tryb pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej zwanej 
dalej „Komisją". 

2. Komisja działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2001 Nr 71. poz. 733) 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą". 

2) uchwały Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza, zwanej 
dalej „uchwałą". 

3) niniejszego regulaminu. 

I I . Członkostwo w Komisji 

§ 2 . 1 . Komisję powołuje Prezydent Miasta Zgierza. 

2. W przypadku zmian w składzie osobowym Prezydent Miasta Zgierza dokonuje 
uzupełnienia jej składu. 

3. Kadencja Komisji trwa 4 lata. Komisja pełni swoje funkcje do czasu powołania 
nowej Komisji . 

4. Praca członków Komisji jest społeczna (nieodpłatna). 

5. Komisja na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera przewodniczącego, 
jego zastępcę i sekretarza. 

I I I . Zadania Komisji 

§ 3.1. Do zadań Komisji należy: 

1) opiniowanie przedstawionych przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Zgierza wykazów osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego lub socjalnego, 



2) opiniowanie wniosków w sprawach, które mają być dodatkowo włączone 
do wykazu, 

3) wydawanie opinii w sprawach dotyczących zamian lokali, 

4) przeprowadzanie kontroli warunków mieszkaniowych w sprawach szczególnie 
trudnych lub na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza. 

2. Komisja wydaje opinie w oparciu o dokumentację sprawy zgromadzoną przez 
Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 

IV . Tryb pracy Komisji 

§ 4.1. Komisja spośród swoich członków może powołać 3 osobowe zespoły wizytujące, 
które dokonywać będą kontroli warunków mieszkaniowych osób ubiegających się 
o wynajęcie mieszkania z zasobów Gminy Miasta Zgierza. 

2. Zespół wizytujący sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół, który jest 
omawiany na posiedzeniu Komisji przy wydawaniu opinii w sprawach 
dotyczących zawarcia umowy najmu. 

3. Posiedzenia Komisji lub zespołów wizytujących odbywać się będą w miarę 
potrzeb, zgłaszanych do przewodniczącego Komisji przez Wydział 
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 

4. Opinie Komisji dotyczące wykazów osób uprawnionych do zawarcia umowy 
najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego zapadają większością 2/3 głosów 
składu Komisji przy obecności 2/3 członków Komisji. 

5. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. 

6. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół. Protokół podpisany 
przez przewodniczącego i sekretarza Komisji przekazywany jest do Wydziału 
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 

7. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu 

Miasta Zgierza. 

8. Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Zgierza uczestniczy w posiedzeniach Komisji bez prawa głosu. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 5. Obsługę administracyjno - techniczną posiedzeń, w tym przygotowanie niezbędnych 
druków i dokumentów zapewnia Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 


