
Zarządzenie Nr XXIV/2021 

Burmistrza Pyzdr 

z dnia 20.05.2021 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i określenia sposobu jej działania. 

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

(Dz.U. z 2020 r., poz. 713, 1378), oraz § 12 ust. 3 zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry, stanowiącego załącznik do uchwały 

Nr XX/180/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 15 marca 2021 r. poz. 2240), zarządzam co następuje:  

§ 1 

W celu zapewnienia kontroli społecznej nad gospodarowaniem lokalami wchodzącymi 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry, powołuje się Komisję 

Mieszkaniową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:  

 

1) Aleksandra Rusin - przewodnicząca komisji;  

2) Joanna Frankiewicz - członek komisji;  

3) Dorota Roszak- członek komisji. 

§ 2 

Zadania Komisji określa Uchwała nr Nr XX/180/2021 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 

25 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.  

§ 3 

1. Upoważnia się członków komisji do przetwarzania danych osobowych osób występujących 

z wnioskiem o przydział lokalu z zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.  

2. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania tajemnicy co do spraw objętych 

przedmiotem działania Komisji oraz do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczania, do których mają dostęp z związku z realizacją zadań Komisji.  

3. Posiedzenia Komisji, które odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, 

zwołuje Przewodniczący z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

4. W szczególnych przypadkach Komisja może odbywać posiedzenia i podejmować 

rozstrzygnięcia (opinie), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb posiedzeń).  

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki 

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

/-/ Burmistrz Pyzdr 

Przemysław Dębski 


