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ZarzEdzenie Hr ..-4.?. tts
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny

z dnia ..9......1.r+.9.Eg e..... 2019r.

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly Nr X113/11 Rady
Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Czenrdonka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z p62n. zm-), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty
ttr t>UiSAltS z dnia 26 czet\Nca 2015r. Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
irv ait. S ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji
(Dz.Urz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888)

zar4dzam, co nastqPuje :

s1

Przeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly
Rady Miejskiej w Czerurrionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwaly
Nr )U113l11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca
2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sktad

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 12 lutego 2019r. do

19 lutego 2019r.
Podmioiami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z2O18r. poz. 450 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaty mo2na zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej

Czerwion ka-Le szczy ny, u l. Ligonia 5 c, 44 -238 Czenaio n ka-Le szczy ny
(decyduje data wpfywu do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ),

2) pocflqelektronicznq na adres e-mail zgm@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311593.
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora Zakladu Gospodarki
M ieszkaniowej.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust.1 stanowi zatqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez w/w podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1

ust. 2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust.'1.

s3

1 . Sprawozda nie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust.1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

wykonanie zarzqdzenia powierzam DyreKorowi zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-LeszczYnach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zatzqdzenia Nr .........h?-......1f g

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z ania.8...[*9€g a......201s t.

ucHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE.LESZCZYNACH

z dnia .................... 2019 r.

w sprawio zmiany uchwaly Nr )U{13/11 Rady Mieiskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia
22 czeqtca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad

mieszkanlowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Lsszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. '1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. 220181., poz.994 ze zm.) w zwiqzku zart.4ust. 1-3, aft.21,
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 cze.wa 2OO1t. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018t., poz. 1234 ze zm.l.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1.
W uchwale Nr X1'13l11 Rady Miejskie., w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011t.

w sprawie zasad wynaimowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny-(t.!. Dz.U. Urz. Woj. St. z 201+r., poz. 6756 ze zm.) wprowadza siq nast?pujqce
zmiany:

1) w $ 3 pkt 6 otrzymuje bzmienie: "6) mieszkania chronione w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia
12 marc: 2004r. o pomocy spolecznej (t.j. Dz.U. 22018t. Wz. 1508 ze zm.).";

2) w S 8 ust- 'l uchyla sie lit. a);

3) w S 8 uchyla sie ust. 3;

4) w $ 8 ust. 4 w zdaniu pierwszym tzeci przecinek zastqpuje siq kropkq oraz skresla siQ wyrazy
,,2 zastrzezeniem ust. 3.";

5) w S I ust. 3 w zdaniu drugim pzecinek zastqpuje si9 kropkA oraz skresla sie wyrazy ,jednak2e leczny
okres podnajmu lub nieodplatnego uzywania nie mo2e pzekroczyc 3 lat.';

6) w S 10 ust. 5lit. a skre6la sie wyrazy,,w budynkach wsp6lnot mieszkaniowych";

7) w S 12 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wstosunku do stawki czynszu po licytacii stosuje si9 wylicytowany czynsz do czasu, az stawka
czynszowa wynlkajqca zzazqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie
ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy bQdzie wy2sza od stawki czynszu
ustalone.i w licytacji. W takiej sytuacji stosu.ie sie stawkQ wy2szq.";

8) w S 15 ust. 2 otrzymuje brznlienie:

,,2. W uzasadnionych przypadkach, iezeli pozwalaiq na to przepisy prawa budowlanego, najemca
lokalu mieszkalnego moze ubiega6 siq o przylqczenie pomieszczenia przyleglego, niespelniajqcego
wymog6w samodzielnego lokalu mieszkalnego. Koszty pzylqczenia ponosi najemca.';

9) w S 22 ust. 2 uchyla sie lit. c);

10) wS24 pkt4 iSotrzymujq bzmienie:

,,4) osoby znajdujqca siq w szczeg6lnie trudnej sytuac.,i bytowej lub rodzinnei, w tym uzale2nione od
substancji psychoaktywnych,

5) osoby bqdqce gospodarzami w budynkach pozostajqcych we wtadaniu Ochotniczych Slra2y
Pozarnych na terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.';

1 1) w S 24 dodaje si? pkt 6, 7 i I o tregci:
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"6) 
osoby dotkniete pzemoca w rodzinie, po zasiQgnigciu pisemnej opinii Osrodka Pomocy

Spotecznej, sporzqdzonej za zgodq osoby zainteresowanej,

7) osoby z niepelnosprawnosciq,

8) osoby, kt6re wychowujq dzieci niepelnosprawne, w szczeg6lnosci rodziny z dzieckiem Posiadarqce
zagwiadczenie, o kt6rym mowa w art.4 ust. 3 ustawy z dnia 4listopada 2016r- o wsparciu kobiet
w cia2y irodzin "Za 

Zyciem" (Dz.U.22O16t., poz. 1860 ze zm.l.".

s2.

vwkonanie uchwaly powieza siq Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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