
z ARx' ĄDZEME NR 130/2022

wÓ.rrł GMII\rY vrŃsx MAzowIEcKI

z dnia 13 grudnia 202Ż r.

w sprawie powołania komisji ds. przydziału mieszkań socjalnych w budynkach kontenerowych
oraż w budynku komunalnym - wietorodzinnym w miejscowości Janów, gmina Mińsk
Mazowiecki

Napodstawieart.T ust. I pkt. 7,art.30 ust.l, art.30 ust.2pkt3, art.3l Ustawy zdnia 8 marca 1990

roku o samorądzie gminnym (Dz.U. z2022 r. poz. 559 zezm.) otaz art.4 ust. l Ustawy zdnia}l
Qze1wca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. l72 zę zm.), uchwały Nr xLvI.4I2.Ż022 Rady Gminy Mińsk
Mazowiecki z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ,,Wieloletniego progrźtmu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2027" (Dz.Urz. Woj. Maz. Ż02Żr.

poz. lŻ007) oraz uchwĄ Nr XLVI.413'2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada

Ż0ŻŻ r. w sprawie ,,Regulaminu w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkań wchodzących w

skład zasobu mieszkaniowego gminy Mińsk Mazowiecki" (Dz. Urz. Woj. Maz.20ŻŻ r. poz. 12006)

zar ądzam, co następuj e :

$ 1. Powofuję komisję ds. opiniowaniaprzydziału mieszkań socjalnych w następującym składzie

1. Pani Jolanta Damasiewicz - Przęwodnicąca Komisji
2. Pan Marcin Ciszkowski - Członek Komisji
3. Pani Barbara Czulińska - Członek Komisji
4. Pani Lidia Gniado - Członek Komisji
5. Pani Beata Strojek - Członek Komisji
6. Pan GrzegorzPadzik- Członek Komisji
7. Pan Hieronim Gryz_ Członek Komisji

Do obsługi administracyjnej komisji ds. opiniowania przydziału mieszkań socjalnych powofuję

Panią Natalię Gromulską referenta ds. ochrony zvłierząt i przyrody oraz kontroli na terenię

Gminy Mińsk Mazowiecki.

$ 2. Komisja działa na podstawie Regulaminu określającego zasady wynajmowania lokali

mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mińsk Mazowiecki (załącznik nr

l do uchwaĘ Nr XLVI.4|3.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2022 r.).

$ 3. Komisja zostaje powołana na czas nieokreślony.

$ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zvłyczajowo przyjęty.

$ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

$ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 68/2021wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 sierpnia Ż021 roku

w sprawie powołania komisji ds. przydziafu mieszkań w budynku komunalnym - wielorodzinnym w

miejscowości Janów, gm. Mińsk Mazowiecki.

$7.Zatządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sz Piechoski


