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Zarzadzenie xr ??.1.. ttg
Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia ./.5...nr-'.q1.*.. ZOrSr.

w sprawie ustalenia szczegolowych zasad i trybu dzialania Komisii
Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz uchwaly Nr )U't13/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czemca 2011r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy
iMiasta Czenrvionka-Leszczyny (t.i.Dz.Uz. Woj. Sl. z2O14r. po2.6756 zezm.)

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
SZCZEGOLOWE ZASADY DZIALANIA KOMISJI M]ESZKANIOWEJ

Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej ,,Komisjq", ma charakter opiniodawczo-
weryfikujqcy, natomiast jej zadaniem jest spoleczna konkola rozpatrywania
wniosk6w o najem lokali mieszkalnych, sprawdzanie warunk6w mieszkalnych
wnioskodawc6w, ustalanie listy os6b z kt6rymi mozna zawtze6 umowq najmu,
a lakze opiniowanie wniosk6w skladanych w sytuacjach opisanych w uchwale
Rady Miejskiej, okre6lajqcej zasady wynalmowania lokali wchodzqcych
w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.
W swoim postgpowaniu Komisja stosuje zasady i formy, jakie okre6lone
sq dla komisji rady w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Posiedzenia Komisji zwoluje Dyrektor Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionc,e-Leszczynach. Obslugg administracyjnq Komisji Mieszkaniowej
wykonujq pracownicy Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej (dalej r6wnie2

,,zGM).
Sktad Komisji ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny
w zarz1dzeniu wydanym pzed uptywem kadencji, na kt6rq Komisja zostala
powolana.
Komisja sklada sig z 7 czlonk6w. Dla wa2no6ci posiedzenia Komisji
Mieszkaniowej konieczna jest obecno66 co najmniej polowy czlonk6w
jej sktadu (quorum).
Kadencja Komisji trwa dwa lata.
Czlonek Komisji mo2e zostad w trakcie kadencji odwolany ze skladu Komisji,
mo2e tak2e w ka2dym czasie zlo2yb rezygnacjq z czlonkostwa w Komisji.
W miejsce czlonka ustqpujqcego lub odwolanego, Burmistrz powoluje nowego
czlonka Komisli, kt6rego kadencja koficzy sig wraz z upfywem kadencji
Komisji.
Do skladu Komisji powotywane sq osoby stale zamieszkujqce na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wywodzqce siq z r62nych Srodowisk,
a takze reprezentujqce instytucje, w szczeg5lnosci takie jak:
- O5rodek Pomocy Spolecznej,
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- Policja,
- Rada Miejska,
- czlonkowie organ6w jednostek pomocniczych gminy.

9. Komisja zbiera siq na posiedzeniach z czqstotliwoSciq nie mniejszq ni2 jeden
raz na kwartal.

10. Do zadai Komisji nale2y weryfikacja wniosk6w o wynajqcie lokalu
mieszkalnego, dokonywana pod wzglqdem spelniania wymog6w formalnych.

11 . Komisla pracuje kolegialnie i co do zasady podejmuje decyzje w formie
uchwal. Podjqcia uchwaly wymaga w szczeg6lno6ci ustalenie listy os6b
uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali wchodzqcych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a takze
opiniowanie spraw zwiqzanych z ponownym zawarciem umowy najmu lokalu
mieszkalnego, w przypadkach okre6lonych w uchwale Rady Miejskiej
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych w sklad mieszkaniowego
zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

12.W sprawach nie wymagajqcych podejmowania uchwaly, stanowisko Komisji
okreSlone jest w protokole sporzqdzanym z ka2dego posiedzenia Komisji.

1 3. Protokol z posiedzenia Komisji podpisujq wszyscy czlonkowie obecni
na posiedzeniu.

14. Pracownik Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej prowadzqcy obslugq
administracyjnq posiedzeri Komisji, spozqdza pisemne informacje do os6b,
kt6rych sprawy byly rozpatrywane na danym posiedzeniu Komisji.

15. lnformacje o podjqtych rozstrzygniqciach przesylane se do os6b
zainteresowanych niezwlocznie po zamknigciu posiedzenia Komisli.

s2

TRYB POSTEPOWANIA pRZy ODDAV\,AN|U W NAJEM LOKALU
MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOZNACZONY i OZNACZONY

Po sprawdzeniu pzez vvyznaczonego pracownika ZGM spelniania kryteri6w
dochodowych okre6lonych w uchwale Rady Miejskiej, Dyrektor ZGM sklada
ofertg najmu lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony, najmu socjalnego
lokalu lub lokalu do remontu kapitalnego osobie znajdujqcej siq na li6cie os6b
uprawnionych do zawarcia umowy najmu w danym roku lub posiadajqcych
prawomocny wyrok o eksmisjg.
Dyrektor ZGM wnioskuje do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o wyrazenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego /
najmu socjalnego lokalu z osobami uprawnionymi wedlug zalqcznika nr 1.

W razie przyznania lokalu przeznaczonego do remontu kapitalnego
z zainteresowanq osobq zawierana jest umowa o wykonanie remontu
lokalu, uzupelnienia wyposa2enia technicznego.
Po wykonaniu remontu zawierana jest umowa najmu lokalu
m ieszkalnego.
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WYKONYWANIE WYROK6W ORZEKAJACYCH EKSMTSJE BEZ pRAnA
DO NAJMU SOCJALNEGO LOKALU
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1. Osoby, wobec kt6rych orzeczono eksmisjg otzymujq ofertq zawarcia umowy
najmu pomieszczenia tymczasowego.

2. W przypadku zgody osoby wymienionej w ust. 1, Dyrektor ZGM zawie'a
umowq najmu na okres do 6 miesiqcy.

3. W pzypadku odmowy wyra2enia zgody, o kt6rej mowa w ust. 2, osobie
wymienionej w ust.1 wskazuje sig noclegownig, schronisko lub innq plac6wkq
zapewniajqcq miejsca noclegowe.
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TRYB POSTEPOWANIA PRZY ZAMIANACH LOKALI MIESZKALNYCH

1. Weryfikacja wniosk6w o zamianq lokalu mieszkalnego pod kqtem badania
pzestanek zawartych w S 11 uchwaly wskazanej w podstawie prawnej
niniejszego zarzqdzenia, nastqpuje przez Wznaczonego pracownika ZGM.

2. Po pozytywnej opinii weryfikacy,inej Dyrektor ZGM wydaje zgodq na zamiang
lokali mieszkalnych pomiqdzy najemcami wedlug zalqcznika nr 2.

3. Po uzyskaniu zgody Dyrekora ZGM, strony zawieralq stosowne porozumienie,
po czym strony zawierajE umowy najmu na nowe lokale.

4. Dyrektor ZGM mo2e wyrazie zgodq na zamianq zajmowanego lokalu
mieszkalnego na wolny lokal mieszkalny pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Komisji wyra2onej w formie uchwaty - zalqcznik nr 3.
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POSTANOVT|TENIA KOI(COWE

W pzypadku odmowy zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub
pomieszczenia tymczasowego pzez osoby, wobec kt6rych prawomocnie
orzeczono eksmisjq, egzekucja tych wyrok6w zostanie pzekazana
do komornika.
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny moze wyrazi6 zgodg
skladajqc podpis na karcie informacyjnej, na kierowanie do zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego z pominiqciem kolejno6ci ujqcia wniosk6w na
listach, os6b wyszczeg6lnionych w $ 24 uchwaty wskazanej w podstawie
prawnej niniejszego zarzqdzenia. Po wyra2eniu zgody przez Burmistrza,
Dyrektor ZGM zawiera umowg najmu lokalu mieszkalnego z tymi osobami.
W pzypadkach wystqpienia sytuacji niecierpiqcych zwloki w okresach
pomigdzy planowanymi posiedzeniami Komisji (np. ponowne zawarcie umowy
najmu), zalatwianie tych spraw nastqpuje w drodze uchwaly podjgtej
w drodze indywidualnego zbierania glos6w.
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Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.
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Traci moc Zarzqdzenie Nr 43117 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
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z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad itrybu dzialania
Komisji Mieszkaniowej oraz oddawania w najem i zamiany lokali mieszkalnych.

s8

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

WieslawJan ewskl

/fu{rr/



Zahcznik nr I
do zatz4,dzenia Nr aAL. I 19
Burmistrza Gminy i ,rliasta

osoby/os6b znajdujqcej/ych sig na aktualnei li5cie os6b
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego:

2O19r.

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO /
NAJMU SOCJALNEGO LOKALU

I Dane dotyczqce
uprawnionych do

1) Nazwisko i imiq

2) Adres zamieszkania

3) Liczba os6b

4) Pozycja na li6cie

5) Uzasadnienie zlo2enia oferty lokalu mieszkalnego

ll. Spelnianie kryteri6w dochodowych przez wlw osobq/osoby:

1) najem socjalny lokalu

2) najem lokalu na czas nieoznaczony

3) najem lokalu po wykonaniu remontu kapitalnego

lll. Oferta lokalu mieszkalnego:

1) Adres

2) Wielko66 lokalu mieszkalnego

lV. Zgoda wnioskodawcy na przyjqcie oferty: ...........

V, Wniosek Dyrektora ZGM o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego / najmu

socjalnego lokalu:

Zgoda Burmistrza Gminy i Miasta Czervionka-Leszczyny na zawarcie umowy

najmu lokalu mieszkalnego / najmu socjalnego lokalu:



Zalqcznlk nr 2
doiarzqdzenia Nr .k1.... ttg
Burmistrza Gminy i Miasta

z dnia

ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

I Dane dotyczqce os6b wnioskujqcych o zamiang lokalu mieszkalnego:

1) Nazwisko iimig

2) Adres zamieszkania:..........

3) Liczba os6b .......

4) Wielko6dlokalu mieszkalnego .

1) Nazwisko i imiq

2) Adres zamieszkania:..........

3) Liczba os6b .......

4) Wielko66 lokalu mieszkalnego .

ll Opinia administratora:

lll Zgoda Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej na dokonanie zamiany:



Zalacznik nJ 3
do iarzndzenia * .A8.1... ttg
Bumi6trza Gminy i Mia6ta
Czerwionka- Leszczyny
z dnia .....1,[.....tn.ejr2*..... 2019r.

ZAMIANA ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO NA WOLNY
LOKAL MIESZKALNY

I Dane dotyczqce osoby/os6b wnioskujqcej/ych o zamiane lokalu mieszkalnego:

1) Nazwisko i imiq ..............

2) Adres zamieszkania:.

3) Liczba os6b ...............

ll Akceptacja Komisji Mieszkaniowej :.......................

lll Dane dotyczqce lokalu mieszkalnego do zamiany:

1) Adres:

2) Wielko66 lokalu mieszkalnego

lV Zgoda na przyjqcie zaproponowanego lokalu mieszkalnego:

V Zgoda Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej na dokonanie zamiany:


