
Uchwała Nr XXIV/302/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1996 r.  

w sprawie zmian uchwały o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej i 

ustanowienia regulaminu jej działania. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 02 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 

marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi 

zmianami), w związku z § 9 Uchwały Nr XI/107/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 

maja 1995 r. w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być 

zawierane w pierwszej kolejności” 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

§ 2 Uchwały Nr XIII/141/95 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie powołania 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu jej działania otrzymuje 

następujące brzmienie: 

“1. Komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. 

2. Za udział w oględzinach, o których mowa w § 2 ust. Regulaminu Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej przysługuje połowa diety ustalonej dla randych”.  

§ 2. 

W Załączniku do Uchwały Nr XI02II/141/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 

1995 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustanowienia regulaminu 

jej działania wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 2 dodaje się kolejny ust. 3 o treści następującej: 

“Przewodniczący, na wniosek Wydziału Budynków i Lokali Komunalnych, 

deleguje członka lub dwóch członków Komisji do uczestniczenia w 

oględzinach miejsc zamieszkania wnioskodawców ubiegających się o poprawę 

warunków mieszkaniowych.” 

2. W § 3 dodaje się kolejny pkt 4 o treści następującej: 



“Opiniowanie na wniosek Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym 

Rady Miejskiej spraw dotyczących zmiany kolejności realizacji wniosków o 

oddanie w najem lokali mieszkalnych i socjalnych”. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


