
Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

 Zarządzenie  Nr 183/2020
Prezydenta  Miasta  Kalisza

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

zmieniające w sprawie ustalenia Regulaminu  Komisji  Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506 z późn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia
2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej,  zarządza  się co  następuje:

§1
W  załączniku  do  zarządzeniu  Nr  60/2017  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  26  stycznia  2017r.  
w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4:
- dodaje się pkt h w brzmieniu:
“h)  organizacja pracy  Komisji  Mieszkaniowej oraz  przewodniczenie  w formie  głosowania  w trybie
obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”,
- dodaje się pkt i w brzmieniu:
“i)  wyznaczanie  terminu głosowania  w trybie  obiegowym z  wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.”,

2) w § 3:
- dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
“12. Dla ważności głosowania  niezbędne jest wzięcie w nim udziału co najmniej połowy członków
Komisji.”,
- dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
“5.  Z  głosowania  w  trybie  obiegowym  sporządza  się  protokół,  który  podpisuje  Przewodniczący
Komisji. Protokół zostaje przyjęty na najbliższym posiedzeniu Komisji.”,
- dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
“14. W przypadku braku możliwości zaopiniowania na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej wniosków
osób ubiegających się  o uzyskanie  uprawnień  do zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego lub
najmu socjalnego  z  mieszkaniowego  zasobu  Miasta  Kalisza  oraz  wniosków o  przydział  lokalu  do
remontu na koszt przyszłego najemcy i wniosków o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu po spłacie
zadłużenia, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym lub stanem klęski żywiołowej dopuszcza się
możliwość głosowania w trybie obiegowym  z wykorzystaniem środków komunikacji elektornicznej.”.

§2
1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi Miasta Kalisza. 
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Urzędu  Miasta  w  Kaliszu,  Skarbnikowi  Miasta  Kalisza  oraz  Przewodniczącemu  Komisji
Mieszkaniowej.

§3
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.


