
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/449/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 2004 r. 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  

Bielsko-Biała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150, ze zm.) 

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a: 

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XXVI/792/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 marca 

2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielsko-

Biała (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 31, poz. 1002), zmienionej Uchwałą Nr X/l84/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r. Nr 121, poz 2420), zmienionej uchwałą 

Nr XXXIX/929/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. 

poz. 1382) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 

„1.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych, właściwa merytorycznie Komisja Rady Miejskiej jest 

uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta o niezwłoczne rozpatrzenie sprawy osoby 

ubiegającej się o uzyskanie pomocy mieszkaniowej oraz o zawarcie umowy najmu. Inicjatywa Komisji 

może dotyczyć wyłącznie osoby, której wniosek został uprzednio pozytywnie zweryfikowany. 

2. Podstawę wniosku właściwej merytorycznie Komisji Rady Miejskiej mogą stanowić w szczególności 

następujące okoliczności: długotrwała lub ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, 

przemoc w rodzinie, skutki klęski żywiołowej, alkoholizm lub narkomania, potrzeba ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa. 

3. Prezydent Miasta informuje właściwą merytorycznie Komisję Rady Miejskiej o sposobie realizacji 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.”; 

2) § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Decyzję o rozpoczęciu prac nad listą podejmuje Prezydent Miasta na wniosek wynajmującego 

powołując Zespół ds. opracowywania projektu list składający się z przedstawicieli wynajmującego oraz 

przedstawicieli gminnych służb pomocy społecznej. O rozpoczęciu prac nad listą Prezydent Miasta 

powiadamia niezwłocznie właściwą merytorycznie Komisję Rady Miejskiej. Radny Rady Miejskiej jest 

uprawniony do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym.”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2016 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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