
Zarządzenie Nr 321/POM/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 28 marca 2019 roku

w  sprawie:  powołania  Komisji  do  spraw  rozpatrywania  uwag  i  zastrzeżeń  wniesionych  przez
wnioskodawców do projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
i lokalu mieszkalnego oraz wyznaczenia terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń.

Na  podstawie:  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz.U.  z  2019  r.  poz.  506)  oraz §  25  uchwały  Nr  XX/294/12  Rady  Miejskiej  w  Słupsku
z  dnia  28  marca  2012  roku  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (Dz.U. z 2017 r. poz. 1896).

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1.  Powołuję  Komisję  do  spraw  rozpatrywania  uwag  i  zastrzeżeń  wniesionych  przez
wnioskodawców do projektów list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego
i lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w składzie:

1) Grażyna Rudnik - Przewodnicząca Komisji,
2) Anna Moszczyńska - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Danuta Borowska - Członek Komisji,
4) Tomasz Sulewski - Członek Komisji.

2.  Komisja  rozpatrzy odwołania w oparciu  o kryteria  zawarte  w uchwale  Nr XX/294/12 Rady
Miejskiej  w  Słupsku  z  dnia  28  marca  2012  roku  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Miasta  Słupska  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1896)
i przedstawi swoje wnioski Prezydentowi.

§ 2.
Wyznaczam termin 14 dni do składania przez wnioskodawców uwag i  zastrzeżeń do projektów
list  osób  oczekujących  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  socjalnego  i  lokalu  mieszkalnego
z  mieszkaniowego  zasobu  Miasta  Słupska  od  dnia  podania  list  do  publicznej  wiadomości.
Miejscem  składania  uwag  i  zastrzeżeń  do  projektów  list  jest  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tuwima 4 w Słupsku (sekretariat Spółki, pokój nr 4). 

§ 3.
Uwagi  i  zastrzeżenia  do  projektów  list  osób  oczekujących  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu
socjalnego i  lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta  Słupska będą rozpatrywane
wyłącznie  w  przypadku,  gdy  zaistniały  szczególne  okoliczności  istotnie  zmieniające  sytuacje
wnioskodawcy w trakcie pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4.
Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Polityki  Mieszkaniowej  Urzędu
Miejskiego  w  Słupsku  oraz  Prezesowi  Zarządu  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Słupsku.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    Z up. PREZYDENTA
                                                                                    Miasta Słupska 

                                                                                    Marta Makuch
                                                                                     ZASTĘPCA PREZYDENTA


