
 Zarządzenie  Nr 183/2023
Prezydenta  Miasta  Kalisza

z  dnia  20 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie 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 2023 r.
poz.  40 t.j.) w związku z zarządzeniem Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia
2019 r. z późn. zm. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej, zarządza się co następuje:

§1
Załącznik do  Regulaminu  Komisji  Mieszkaniowej,  będącego  załącznikiem  do  zarządzenia
Nr 60/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2017r.  w sprawie ustalenia Regulaminu
Komisji  Mieszkaniowej  (z  póź.  zm.),  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku  do  niniejszego
zarządzenia. 

§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.

                                                                                                                   w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
      Wiceprezydent Miasta Kalisza



Załącznik

do Regulaminu Komisji

Mieszkanowej, będącego załącznikiem do

 Zarządzenia Nr 183/2023
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 20 marca 2023 r.

Zespół Komisji Mieszkaniowej powołany w składzie: Kalisz, dn. ....................................

a) ...................................................................................

b)...................................................................................

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALOWEJ

Ww. zespół dokonał wizji lokalowej u wnioskodawcy:
.....................................................................
                                                 (imię i nazwisko)

....................................................................
                                                        (adres)

I. W trakcie wizji stwierdzono  (właściwe zaznaczyć):

Ilość osób zamieszkałych................................w tym dzieci..................................

Lokal wyposażony: □ kuchnia, □ łazienka, □ WC, □ gaz, □ woda, □ CO

Stan techniczny lokalu: □ bardzo dobry, □ dobry, □ zły

II. Ocena warunków socjalno – mieszkaniowych (właściwe zaznaczyć):

□ Zły stan lokalu (wilgoć, odpadający tynk),

□ Usytuowanie lokalu (parter, piętro, poddasze),

□ Sposób ogrzewania (ogrzewanie piecowe, etażowe, gazowe, elektryczne, CO),

□ Koszty utrzymania lokalu zbyt wysokie do dochodów rodziny Wnioskodawcy (np. koszty poniesione za
wynajem),

□ Duża powierzchnia lokalu (brak możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na dużą
powierzchnię lokalu, brak środków na pokrycie wszystkich opłat),

UWAGI:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Mieszkaniowej: Podpisy wnioskodawcy:
.................................................................... .......................................
.................................................................... .......................................


