
Załącznik Nľ 5 do Uchwały Nľ LIIi385ll8
Rady Miasta Żyraľdowa
z dnia I lutego 20 l 8 ľ.

PLAN PRACY
KOMISJI MIESZKANIOWEJ

RADY MIASTA ŻynłnnowA NA RoK 2018

Lp. Tematyka posiedzeń
Teľmin

realizacji
Uwagi

I Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji
na 201 8 r.

Styczeń

2. Spotządzenie sprawozdania z działalności Komisj i
Mieszkaniowej za rok 20 17

Luty

J

1 . Skutecznośó windykacj i zadłu Żenia lokatorów
mieszkaniolvych zasobów komunalnych

2. ocęnarcalizacji Progĺamu pomocy w zakľesie
spłaty zadłuŻenia za korzy stanie z lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Żyrardowaw formie świadczenia
niepieniężnego

Marzęc

4.

1. Stan budynków będących w zasobach PGM
Żyrańőw Sp. z o.o., wpisanych do rejestru

zabýków.
2. Wysokośó czynszőw w mieszkaniowym zasobie

komunalnym i polityka samorządu w tym zakľesie

Kwiecień

5
Wydanie opinii do pĄektu listy osób zakwalifikowanych
do zawarcia umowy najmu w nowo wybudowanym
budynku przy ul. Waľyńskiego

Kwiecień

6. Inwentaryzacj a mieszkaniowego zasobu komunalnego Czerwiec

7

Zasoby mieszkaniowe miasta. Przedstawienie infoľmacj i
w zakĺesie:
a/ sprzedaŻy mieszkań komunalnych,
bl zasobów mieszkań socjalnych.

Wrzesień

8.
ocena gospodarki mieszkaniowej Miasta Żyrardőw, w tym
realizacji wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Żyr ar dőw

Płżdziemik

L



9 Wydanie opinii do projektu listy osób zakwalifikowanych
do zawarcia umowy najmu w 2019 r

Listopad
Termin

realizacji do
15 listopada

10.

Wydawanie opinii do wskazań PĺezydentaMiasta
Żyrardowado zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z osobą nie spełniającą warunków okĺeślonych uchwałą
RMZ nĺ LII137 I l 7 4 z dnia 30.10.2014

Na bieżąco
według
potrzeb

11

Spotządzanie wniosków do Prezydenta Miasta Żyratdowa
do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobą
nie spełniaj ącą waľunków okľeślonych uchwał ą RNIŻ
nr LII|37 I l l 4 z đnia 30.10.20l 4

Na bieżąco
według
potrzeb

12.
Wydawanie opinii w spawach zzakęsuKomisji
Mieszkaniowej w przypadkach przewidzianych w
uchwałach Rady Miasta

Na bieżąco
według
potrzeb

l3 Przyjmowanie mieszkańców Miasta w sprawach
naleŻący ch do właśc i wo ś ci Komi sj i M i e szkaniowej

Na bieżąco
według
potrzeb

14. Wspó łprac a z iĺrly mi Komi sj ami Rady Mi as ta Ży r at dow a

Na bieżąco
według
potrzeb

l5 Występowanie z Wnioskami do Prezydenta i Rady Miasta
Żyrardowa

Na bieżąco
według
potrzeb

16. Występowan ie z inicj atywą uchwał o davł czą
Na bieżąco

według
potrzeb

17. Wizje lokalne w lokalach przezlaczonych do najmu
Na bieżąco

według
potrzeb

18
Udział członków Komisji Mieszkaniowej w spotkaniach
zmieszkaŕlcami,wtymorganizowanymiprzezPrezydenta,
Radę MiastaŻyrardowa i Komitety Samorządowe

Na bieżącą
według
potrzeb

19. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszany ch
na spotkaniach ľadnych z wyborcami

Na bieżąco
według
potľzeb

20. Spľawy rőŻne
Na bieżąco

według
potrzeb

2


