
                                            
                                            UCHWAŁA  NR   III /17/2006
                              RADY MIEJSKIEJ w  KSIĄŻU WLKP.

                                      z  dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie  powołania  Społecznej Komisji  Mieszkaniowej

       
          Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  ze zmianami) oraz 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 (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami)  
Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:

          § 1. Powołuje  się Społeczną Komisję Mieszkaniową  zwaną  dalej  Komisją 
w następującym  5 osobowym składzie:
  
                 1) Hanna Ignaszak- Wojtkowiak
                 2) Antonina  Jankowiak
                 3) Bogumiła  Skiera
                 4) Elżbieta  Stępa
                 5) Kazimierz  Zegar

          § 2.1. Komisja  posiada uprawnienia opiniodawcze w sprawach dotyczących
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  gminy.
               
          2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1 Komisja  zobowiązana
jest do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sołtysem danego  sołectwa
oraz pielęgniarką środowiskową.
 
          3. Ustala się Regulamin Pracy  Komisji  zwany dalej Regulaminem
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
         
          § 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zwoła  pierwsze 
posiedzenie  Komisji  w celu dokonania wyboru  Przewodniczącego i Zastępcy 
Przewodniczącego  Komisji. 

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Książu Wlkp. i Burmistrzowi  Książa Wlkp.

          § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                      w Książu Wlkp

           / -/  Paweł Walkowiak



    
                                                                                                    Załącznik
                                                                                                   do uchwały Nr  III/17/2006
                                                                                                   Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
                                                                                                   z dnia 18 grudnia 2006 r.

                                            Regulamin  Pracy
                                    Społecznej Komisji Mieszkaniowej

          § 1.  Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, Uchwały Nr XXV/232/2001  Rady  Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
4 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy
oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą  zawierane w pierwszej
kolejności oraz  niniejszego  regulaminu.

           § 2.  Komisja podlega Radzie Miejskiej i działa w jej imieniu.

           § 3.  W skład Komisji wchodzą osoby powołane uchwałą Rady Miejskiej.

           § 4.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący  lub jego Zastępca  wybrani 
spośród  członków  Komisji.

           § 5.1. Komisja zbiera się na wniosek  Przewodniczącego  lub Zastępcy
Przewodniczącego w przypadku choroby lub dłuższej nieobecności  Przewodniczącego.

           2. Członek Komisji może w pilnej sprawie wnioskować o przyspieszenie
terminu posiedzenia  Komisji.

§ 6. Komisja składa Radzie Miejskiej przynajmniej raz w roku sprawozdanie
ze swojej działalności.
       
           § 7. W celu realizacji uprawnień o których mowa w § 2 ust.1 uchwały Komisja:
                                              
             1/ przeprowadza wizje lokalne celem zbadania warunków mieszkaniowych
                 wnioskodawców,
          
             2/ uzyskuje niezbędne wyjaśnienia od wnioskodawców,
          
             3/ zwraca się do jednostek i osób wymienionych w § 2 ust.2 uchwały 
                 o  udzielenie informacji i wyjaśnień co do warunków bytowych 
                 wnioskodawców,
 
           § 8. Po dokonaniu czynności określonych w § 7 Regulaminu Komisja przedstawia 
Burmistrzowi Książa  Wlkp. propozycję przydziału lokali.



           § 9. Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów. 

            § 10. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu w pracach Komisji na zasadach
określonych Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 

            § 11. Posiedzenie Komisji może się odbywać przy obecności co najmniej 
połowy składu Komisji.

            § 12. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:

                   1/ czuwanie nad całością i porządkiem prac Komisji,
                   2/ ustalanie terminów posiedzeń ,
                   3/ zwoływanie posiedzeń ,
                   4/ przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności komisji,
                   5/ reprezentowanie komisji na zewnątrz,

            § 13. Regulamin niniejszy może być w miarę potrzeb zmieniony w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
  

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                      w Książu Wlkp

           / -/  Paweł Walkowiak

         


