
Zńącznik Nr 1 do zarządzęnua Nr 8 51202ż

Wójt Gminy Wierzbica
z dnia 16 sierpnial\Z2 roku

REGULAMIN
pTacv Spqlecznei Komisii Mieszkaniowei,

1. Celem dzińania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zł,łanej dalej __Komisją 
jest

opiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnychorazwspółdziałanie zWÓjtem GminY

wierzbica w dokonywaniu wyboru osób, z którymi zawierane będą umowy najmu _ zgodnie

z obowiązĄącymi uchwałami Rady Gminy Wierzbica,

2. Społeczna i(omisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym oraz kontroli sPołecznej

w sprawach lokalowych, a szczególności:
a-. rozpatn$e zgłaszanewnioski o zawarcię umowy najmu na najem lokali,

b. dokonuje iizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych osób

składających wnioski,
c. przygotowuje propozycję - listę osób, z którymiwinne byĆ zavłarte umowY naJmu:

na lokal miesztatn11 "u 
tot ut zamienrty, na lokal socjalny, na pomieszczenie

tymczasowe, zvłiązane z zamianą lokali mieszkalnych, zwitązarte z adaPtacją lub

wykonaniem remontu we własnym zakresie,

d. uwzględnia obowiązujące przepisy prawa materialnego, zasaĘ gospodarowania

mieszkaniowym zasobem gminy i zasady współzycia społeczrego.

3. CzłoŃowie romiŚji biorą udział w badaniu waruŃów mieszkaniowych w miejscu

zarlieszkani a wni o skuj ąc e go .

4. Zadaniem komisji jesi-ńieranie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy niezbędnYch

info rmacj i rvłiązany ch z wnio ski e m o pr zy dział mie szkani a.

Kńdy wniosek pówinien być zbadany na okoliczność warunków zamieszkania Przez
komiŚję . odstępstwo od tej zasady możę dotyczyć spraw, co do których członkowie

romisji Mieszkaniowej mają bezspome informacje. Stwierdzenie waruŃÓw

mieszkaniolvych powinnó odbywaó się w obecności wnioskodawcy lub dorosłego członka

jego rodziny.
5. "uJtd.rria 

k'omisji wizyĘącej powinny byó potwierdzone wpisem do badanego wniosku i
określaó:
1. wiarygodnośó danych podanych we wniosku,
2. ,poriŹ"""rria istotne prry ror*użeniukoniecznościprzydzińu lokalu np. warunki

zamieszkiwania.
6. Komisja ma prawo wglądu w sposób realizacjilistprzydzińu,
7. Członkowie 

- 
Społecńej Komisji Mieszkaniowej w celu wyjaśnienia wątPliwoŚci,

sprawdzają faĘcznąsytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną osób ubiegającYch się

Ś przydńel, miószkaniówy iub socjalny z mieszkartiowego zasobu Gminy Wierzbica,

dotonując wizji lokalnyc}rw terenie aby obiekĘwnie i rzetęInię ocenić ńożony wniosek.

8. posiedŹenie Społecmej Komisji Mieszkaniowej odbywaó się będzie wedfu8 potrzeb.

9. W przypadku posiadania wóhych lokali mieszkalnych lub socjalnych w zasobach

komunalnych Gminy Wierzbica, Społeczna Komisja Mieszkaniowa opracowuje Projekt
listy osób zakwalifikowanych do umowy najmu.

10. projekt lisĘ o której mowa w ust.l przedstawiony przęz Społeczną Komisje

Miószkaniową, po wniesieniu uwag i zastrzężęń zatwięrdza Wójt Gminy Wierzbica, jako

listę ostate czną.
1 1 . Sporz ądzona lista na lokale mieszkalne i socjalne po zatwlqdzeniu przęz Wojta GminY



Wierzbica j est ostateczna.
11.Lista jest podpisywana przez wszystkich człoŃów Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

13. Posiedzenie Komisji zwołuje Wójt Gminy Wierzbica,

14. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb,

15. Społeczna Komisja Miesłaniowa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera

przewodnic zącego komisj i, zastępcę przewodnic zącęgo Komisj i i sękretarza,

16.żposiedzeń Końisji sporządruŚięprotokół, który podpisuje przewodntczący Komisji lub

zastęp c aprzewo dnic ząc e go ]Komi sj i i pr zekanlj e g o wój towi Gminy wierzbic a.

17.Rozstrzygnięcia Komisji-zapadają złlyhJą większością głosów, natomiast w PrzYPadku

równej' lr"iUv głosów rozsttzyga głos przewodniczącego Komisji lub zastępcy

pr".*ódrri" zącęgo w przypadku nieobecności przewodniczącego.

18. W razię uzasadnlonej wąętiwości, co do bezstronnego rozpatrzenia sprawy, PoszczegÓInY

członek Komisji Miószkaniowej może byó vłyłączony ze składu Komisji. O wYłączeniu

decyduje Wójt Gminy Wierzbica.
rl. wojtGminyMerzbióawprzypadkuniewywiązywania sięzprzyjętychobowiązkówmoże

odwołaó w kazdym czasi€ człoŃa Komisji i powołać na jego miejsce inną osobę.

20. Zaudzińw pracach Komisji członkowie nie pobierają wynagrodzenia,


