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Podp~
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku o zasadach
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka

Na podstawie art. 21 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz.
172 ze zm.) oraz w oparciu art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku
uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. o zasadach
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka zmienionej
uchwałą Rady Miejskiej XXXVII/10/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. wprowadza się następującą
zmianę:
~ 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się możliwość wyodrębnienia z zasobu lokali komunalnych
do 10 jednocześnie funkcjonujących lokali dla specjalistów spoza miasta Giżycka, Powiatu
Giżyckiego i powiatów ościennych, w zależności od aktualnych potrzeb określonych na podstawie
wniosków złożonych przez osoby zainteresowane najmem takich lokali.”

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko Mazurskiego.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały zawiera propozycję zwiększenia o 5 liczby lokali z zasobu, które mogą być
przyznawane specjalistom spoza Powiatu Giżyckiego i powiatów ościennych na czas realizacji
obowiązków zawodowych.
Aktualnie trzy z przewidywanych obecnym brzmieniem ~19 ust. 2 uchwały pięciu lokali
zostały wskazane specjalistom (kadra medyczna) do korzystania.
Proponowane zwiększenie do 10 liczby lokali możliwych do udostępnienia podyktowane
jest potrzebami pozyskania specjalistów, w szczególności z zakresu medycyny.
Podjęcie uchwały w brzmieniu proponowanym w projekcie zwiększy możliwości działań w
tym zakresie, w szczególności w przypadku wygospodarowania z zasobu wolnych lokali
mieszkalnych.
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