
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/473/2021 
Wójta gminy Popielów 

z dnia 20 maja 2021 roku 
 

REGULAMIN PRACY  
SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ 

1. Zasady ogólne 

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwana w dalszej części „Komisją” sprawuje społeczną 

kontrolę nad trybem rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych. 

2. Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie wniosków osób ubiegających się o ujęcie 

na liście osób oczekujących na przydział mieszkań (lista osób oczekujących na przydział lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony i lista oczekujących na przydział lokalu socjalnego oraz 

kontrola nad trybem rozpatrywania wniosków o najem lokali na czas oznaczony lub o najem 

lokali socjalnych). 

3. Członkowie Komisji sprawują funkcję społecznie, za co nie pobierają wynagrodzenia. 

2. Zasady powoływania i odwoływania członków Komisji 

1. Komisję powołuje i odwołuje Wójt Gminy Popielów. 

2. Kadencja członków Komisji trwa cztery lata od dnia jej powołania. 

3. Członkostwo wygasa w razie śmierci członka Komisji. 

4. Wójt Gminy może z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Komisji odwołać 

członka Komisji, a w szczególności: 

1) w razie niewykonywania obowiązków członka Komisji przez okres 12 miesięcy; 

2) w razie choroby, która uniemożliwi sprawowanie funkcji członka Komisji; 

3) w razie złożenia przez członka Komisji rezygnacji. 

5. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji, lub odwołania członka Komisji przed 

upływem kadencji, Wójt Gminy Popielów powołuje nowego członka Komisji, na okres do końca 

kadencji. 

3. Zasady pracy Komisji 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji. 

2. Komisja zbiera się raz w roku, w razie potrzeb częściej. 



3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Wójta, zawiadamiając członków, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

4. Komisja przy opiniowaniu wniosków kieruje się: 

1) przepisami prawa, w tym zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, określonymi w uchwałach Rady Gminy Popielów 

Nr IX/54/2007r z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz Nr XII/77/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.; 

2) względami społecznymi uwzględniając stan zasobu mieszkaniowego gminy. 

5. Członkowie Komisji powinni pamiętać o społecznym charakterze swojej pracy i przy jej 

wykonywaniu powinni kierować się zasadami: bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności. 

6. Komisja w co najmniej dwu osobowym składzie może dokonywać czynności sprawdzających 

warunki mieszkaniowe osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu. Opinie i uwagi 

z czynności sprawdzających Komisja wpisuje do wniosku danej osoby i powinny być one 

podpisane przez członków dokonujących czynności sprawdzających. 

7. Komisja wydaje opinię w głosowaniu jawnym. 

8. Przewodniczący jak i członkowie Komisji dysponują jednym głosem. 

9. Opinia Komisji zostaje przyjęta zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch 

członków uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

10. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos oddany przez przewodniczącego. 

11. Opinia wydana przez Komisję musi być pozytywna lub negatywna. 

12. W posiedzeniach Komisji, w sprawach ich dotyczących, mogą brać udział zaproszeni 

wnioskodawcy ubiegający się o ujęcie na listę przydziału lokalu na czas nieoznaczony lub 

na listę przydziału lokalu socjalnego. 

13. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział zaproszeni pracownicy samorządowi. 

14. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący i członkowie 

biorący udział w pracach Komisji. 

15. Opinię wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Przewodniczący przekazuje Wójtowi Gminy. 

16. Protokoły z posiedzeń Komisji przechowywane są w Urzędzie Gminy Popielów. 

17. Komisja w ramach kontroli analizuje otrzymane od Wójta Gminy informacje dotyczące 

realizacji list przydziału mieszkań na koniec grudnia każdego roku. 

18. Komisja raz w roku przedstawia Wójtowi Gminy Popielów sprawozdanie ze swojej działalności. 


