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UCHWAŁA NR XXI/235/11
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 6 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa 
dotyczących powołania "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Krakowa ustanawia kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące powołania 
przez Prezydenta Miasta Krakowa "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego" w sprawach polityki mieszkaniowej 
i gospodarki lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków. 

§ 2. Ustala się następujące szczegółowe kierunki działania Prezydenta oraz termin ich realizacji: 

1. W terminie do 15 listopada 2011 roku przygotowanie i zainaugurowanie obrad "Okrągłego Stołu 
Mieszkaniowego", których tematyką będzie: sytuacja mieszkańców lokali mieszkalnych znajdujących się 
w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, gospodarka lokalami mieszkalnymi znajdującymi się 
w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, kwestia możliwości powiększania zasobu mieszkaniowego 
Gminy Miejskiej Kraków, w tym rozwój budownictwa komunalnego, problem wysokości czynszów z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, problem zaległości 
czynszowych i groźby eksmisji, pomoc osobom bezdomnym. 

2. Obrady "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego" winny toczyć się pod przewodnictwem Prezydenta Miasta 
Krakowa, który ustali regulamin obrad. 

3. Możliwość czynnego udziału w obradach "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego" należy zapewnić 
w szczególności: 

a) przedstawicielom organizacji zrzeszających lokatorów; 

b) przedstawicielom organizacji zrzeszających właścicieli budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale 
mieszkalne zajmowane przez lokatorów, którzy uzyskali je na podstawie decyzji administracyjnej lub następców 
prawnych takich lokatorów; 

c) przedstawicielom organizacji niosących pomoc osobom bezdomnym; 

d) Wojewodzie Małopolskiemu; 

e) Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa; 

f) przedstawicielom klubów radnych Rady Miasta Krakowa; 

g) przedstawicielom innych organizacji, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w obradach. 
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4. Zaproszenie do udziału w obradach (pracach) "Okrągłego Stołu Mieszkaniowego" należy skierować do 
wszystkich podmiotów określonych w ust. l lit. a-f, a informację o terminie inauguracji obrad i możliwości 
zgłaszania się podmiotów, o których mowa w ust. l lit. g, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej UMK oraz 
prasie lokalnej co najmniej na 14 dni przed dniem inauguracji obrad. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Krakowa 

Bogusław Kośmider


