W lewym górnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna Burmistrz Lądka - Zdroju

ZARZĄDZENIE Nr 0050.282.2018
Burmistrza Lądka - Zdroju
z dnia 31 grudnia 2018 roku.
w sprawie zatwierdzenia wykazu osób spełniających kryteria do wynajmu mieszkania
z zasobu Gminy Lądek - Zdrój w latach 2018/2019.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018,
poz. 994), § 8 ust 6 Uchwały
Rady Miejskiej w Lądku - Zdroju Nr XXXIII/09
z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek- Zdrój ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz.
1953 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Zatwierdzić uaktualniony, zaopiniowany pozytywnie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
wykaz osób spełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu Gminy Lądek - Zdrój
w latach 2018/2019.
§ 2.
Wykaz osób spełniających kryteria do wynajmu lokali mieszkalnych oraz socjalnych z zasobu
Gminy Lądek-Zdrój w latach 2018/2019 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy Lądka - Zdroju .
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W prawym dolnym rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści „Burmistrz
Lądka - Zdroju mgr Roman
Kaczmarczyk”- podpis nieczytelny.

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Radosław Bednarczyk
Marek Ociepa
31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.282.2018
Burmistrza Lądka –Zdroju
z dnia 31 grudnia 2018 roku

Wykaz osób spełniających kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu
Gminy Lądek-Zdrój w latach 2018/2019
1. Wykaz osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych:

Brak
2. Wykaz osób do zawarcia umów najmu lokali socjalnych:

Grupa 1 – osobowa
1. Potocki Mariusz
2. Szczepankowski Zbigniew
3. Wydrych Iwona

Grupa 2 – osobowa
4. Krawiec Jarosław

Grupa 3 – osobowa
5. Szeremeta Patrycja

Grupa 5 – osobowa
6. Żołopa Łukasz
3. Wykaz osób do zamiany na poprawę warunków mieszkalnych:

Grupa 1 – osobowa
1. Milke Barbara

Grupa 2 – osobowa
2. Bułka Emilia
3. Molke Wanda

Grupa 3 – osobowa
4. Szmelter Iwona
5. Ulijasz Joanna

Grupa 4 – osobowa
6. Rogóż Magdalena
7. Żółtańska Elżbieta

Grupa 5 – osobowa
8. Suchowirska Sylwia
Pierwszeństwo do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w pierwszej kolejności
mają również osoby pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub
innego zdarzenia losowego (w szczególności osoby które ucierpiały na skutek pożaru w dniu
21.09.2017) a także z budynków stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lądek-Zdrój
przeznaczonych do rozbiórki lub remontu, w których zachodzi konieczność opróżnienia lokalu z
powodu zagrożenia ludzi, mienia (w szczególności lokatorzy kontenerów przy ul. Rataja oraz
lokatorzy z budynku przy ul. Miłej 1).
W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna
o treści „Burmistrz Lądka - Zdroju mgr Roman
Kaczmarczyk”- podpis nieczytelny.

Uzasadnienie
W związku z art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze
zm.), zgodnie z § 8 ust 6 Uchwały Rady Miejskiej w Lądku - Zdroju Nr XXXIII/09 z dnia 25
czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Lądek - Zdrój, Społeczna Komisja Mieszkaniowa wskazała
osoby spełniające kryteria do wynajmu mieszkania z zasobu Gminy Lądek-Zdrój.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdza się do realizacji wykaz stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna
o treści „Burmistrz Lądka - Zdroju mgr Roman
Kaczmarczyk”- podpis nieczytelny.

