ZARZĄDZENIE Nr 58/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ….................
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) i § 25 pkt 1 uchwały Nr
IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin
zarządza się co następuje:
§ 1. Przydzielić rodzinie Pani …................. lokal socjalny nr …..... znajdujący się w
…........................., składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej
powierzchni użytkowej 31,37 m2.
§ 2. Lokal o którym mowa w § 1, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Żnin, znajduje się w budynku położonym w ….......................
§ 3. Zawarcie umowy najmu na lokal socjalny nr …... położony w …............... zostanie
dokonane pomiędzy Gminą Żnin a Panią …...............................
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008
poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

UZASADNIENIE
Pani …..................... wraz z rodziną zajmuje od przeszło dwóch lat pokój w mieszkaniu
chronionym położonym w …..........., którego dysponentem jest MOPS w Żninie. Dyrektor
MOPS w Żninie ze względu na konieczność zabezpieczenia lokalu dla kobiet i rodzin w
stosunku do których dochodzi do przemocy w rodzinie prosiła Burmistrza Żnina o
wskazanie w/wym. rodzinie innego lokalu. W związku z koniecznością opuszczenia
w/wym. pomieszczenia, brakiem innego lokalu i niskimi dochodami ( spełniającymi kryteria
do uzyskania lokalu socjalnego ) nie pozwalającymi na wynajęcie innego mieszkania Pani
…............ ubiegała się o wskazanie lokalu socjalnego z zasobów gminnych do którego
może przeprowadzić się ze swoją rodziną z obecnie zajmowanego mieszkania
chronionego.
Biorąc pod uwagę powyższe Burmistrz Żnina podjął decyzję o wskazaniu do
zasiedlenia Pani …........................ wraz z rodziną lokal socjalny położony w
…..........................
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