
Zarządzenie Nr 14/VII/2016 

Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia     

7 maja 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej 

regulaminu działania oraz ogłoszenia terminu składania zgłoszeń od organizacji 

społecznych z propozycjami kandydatów na członków Komisji  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     

z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), uchwały Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 

2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek (ze zm.) oraz załącznika do zarządzenia             

Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania, Burmistrz Miasta 

Milanówka zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Odwołuję ze składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej: 

1) Pana Leszka Kołodziejskiego; 

2) Panią Jolantę Daleszyńską. 

§ 2. 

§ 1 Zarządzenia Nr 67/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 7 maja 2015r. 

otrzymuje brzmienie: 

„§1Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową i ustalam następujący skład osobowy:  

1) Dąbek Henryk; 

2) Słowik Katarzyna;  

3) Mucha Renata.”. 

§ 3. 

Ogłaszam termin nadsyłania zgłoszeń od organizacji społecznych z propozycjami 

dodatkowych kandydatów na członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej do dnia 15 lutego 

2016 r. 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi, do kompetencji którego należy 

prowadzenie spraw lokalowych. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 



Uzasadnienie 

Zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 załącznika do zarządzenia Nr 67/VII/2015 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania „Komisję powołuje i odwołuje w całości lub 

poszczególnych jej członków Burmistrz Miasta Milanówka”. Zaś zgodnie z Rozdziałem II ust. 

4 w/w zarządzenia „każdy członek Komisji może być odwołany przez Burmistrza Miasta 

Milanówka w przypadku złożenia rezygnacji lub z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka”. 

Z zacytowanych przepisów wynika więc, że Burmistrz ma prawo odwołać członka Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej w każdym czasie bez podawania konkretnej przyczyny. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa, jako społeczny organ kontroli opiniuje sprawy 

lokalowe. Opinie te stanowią dla Burmistrza istotny element decydowania o sposobie 

rozstrzygnięcia spraw mieszkaniowych, w tym w szczególności o konkretnych przypadkach 

najmu lokali mieszkalnych. Z uwagi na fakt, iż Burmistrz uwzględnia w procesie decyzyjnym 

wnioski i opinie Komisji, musi mieć przekonanie, że osoby zasiadające w Komisji w sposób 

właściwy pełnią swoje obowiązki związane z jej pracami. Zarówno w odniesieniu do Pana 

Leszka Kołodziejskiego, jak i Pani Jolanty Daleszyńskiej Burmistrza Miasta Milanówka nie 

posiada takiego przekonania i w opinii tego organu osoby te nie powinny być w dalszym 

ciągu członkami Komisji.  

 

 


