Uchwała Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 180, poz. 4210 ze zm.) Rada Miejska Kościana uchwala,
co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w składzie:
1) .......................... - Przewodniczący,
2) .........................,
3) .........................,
4) .........................,
5) .........................,
6) ..........................
§ 2. Uchwała obowiązuje na czas trwania VII kadencji Rady Miejskiej Kościana.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ..............................
Rady Miejskiej Kościana
z dnia .............................. 2014 r.
I. Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały
Komisja Mieszkaniowa jako organ opiniujący sprawuje kontrolę społeczną nad przydziałem lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Komisja Mieszkaniowa
powoływana jest przez Radę Miejską na okres kadencji, który upływa z dniem powołania nowej
Komisji Rady. Z uwagi na upływ kadencji Rady Miejskiej konieczne jest wyznaczenie nowego składu
Komisji Mieszkaniowej.
II. Stan faktyczny
Komisja Mieszkaniowa w obecnym składzie powołana została Uchwałą Nr II/7/10 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VI
kadencji Rady Miejskiej Kościana.
III. Stan prawny
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Natomiast na podstawie § 13 ust. 1 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy organem opiniującym w sprawach wynajmu mieszkań jest
6 - osobowa Komisja Mieszkaniowa powoływana przez Radę Miejską Kościana na okres kadencji.
IV. Skutki finansowe
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla Gminy Miejskiej Kościan.
Proszę o przyjęcie projektu uchwały w zaproponowanym brzmieniu.
Burmistrz Miasta
(-) Michał Jurga
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