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ZARZĄDZENIE NR 1 23/201 6
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
WĘGLINIEC
z dnia 05 grudnia 2016 rok

w spmwie płzekazania w idministło|pąnie spłąw dotycząc!clt gtlspodałki lokalowej i
,rrieszkIr1iovej ołazprowadzenie i załab|iahie wr'ioskó1, o ltdzielenie ulgi wynikających ze
stosurrktw cypih'o- płavłychłlo Zakładu Uslug Romunalnyclt tł l|ęgliłicu.
Nd pod'ila\Nie dfl' 30 ust'2 pk 3 usląvy z dnia B narcą 1990l' o samorządzie
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146)'
pkt
oraz
art'25
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2 uslawy z dnia 21 sierpnia 1997r' o
ł:
gospodarce ierucho aściani ( 4: Dz' U' z 20]5f', paz' 1771 z późn' zn. ) oraz j 20 ust'2 Pk b)
Regulaninu organizacyjnego Urzędu Gmiry i Miastaw Węglińcu
(

Zarzqdzam, co

n

stępaje:

s1
płzekazić w adrninistlollahie Śprawy dotyczące gospodałki lokalowej i mieszkaniowej ułaz
pfoi,idzenie i lałdtwianie wniosków o udzielenie ulgi wynikająq)ch ze stos nków cytilłlopłownych tlo Zakłarlu Uslug Kohluhahqch b, l|ęglińclt w xakłesie:
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stwięrdzenia wejścia w stosu.ek najmu lokalu z nocy pmwa! oraz na poalstawie decyzji
Burmist za po Żasięgnięciu opinii spolęcZnej KonlrsjJ Mie:zkaniorrej Rady Miejs'ki;j
Węglir'rca,

przygoto\\,ywania projektów list przydziału lokali mieszkahych' oraz
osób których
\\rnioski o przydział lokalu w danynr roku Żostaty rozpatrzone pozyĘ'wnie,''listę.'
pełnej obsługi prac Gminnęj Komisji Mieszkaniowej,
dokonywarria kontroli warunków mięszkaniowych najęnrców'
przy8oto\\.y'Vvania ,.projektów" uchwał o zasadach wynajmowania lokąli wchodŻących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgliniec,
przygotowywania,,projektów" zarządzeń Burmistrza Gminy i Mjasta Węglinięc w Żakrcsie
gospodarki lokaloivej,
prowadŻenia statystyki GUs w spra$'ach mieszkanio\łTch.,
współdŻiałania
Radami sołeckini
zakresię spraw dotyczących gospodarki
mieszkaniowej,
prowadŻerria spraw zlviązanych ze sposobem i trybem udzielania ulg w spłaoie na]ężności
pieniężnych o charakterze cy'wilnopfawnym, warunków dopuszczainości pomocy publiczncI
r\,przypadkaclr' w których u1ga stanorvić będzie pomoc publicznąoraz lvskazania organów do

z
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tego uprawnionvch zgodnie
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dnia
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załządzeniem nr 60/2013 BurmistrŻa GminY

i

Miasta
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Wykonanie zarŻądzenia powierza się DyrektororłiZakładu Usług Komunalnych w Węglilicu'

$.t
Zarządzenie wchodŻi w życie z dnięm podpisania z mocą obowiązującą od 01 stvczDia 2017 roku.
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