
Zarządzenie Nr 416/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 11 września 2018 roku 

w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),   oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3  

i art. 20 ust. 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.)  

zarządzam co następuje:  

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia negocjacji w składzie: 

 

1) Jerzy Kucharski – przewodniczący 

2) Radosław Cegła – członek 

3) Damian Szkudlarek – sekretarz  

 

§ 2. Celem komisji jest przeprowadzenie negocjacji w sprawie  warunków odszkodowania  

za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego będącego własnością xxxxxxxxxxxxxxx,  

w którym zamieszkują xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

1) Przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji 

2) Sporządzenie protokołu z negocjacji 

 

§ 4. Po przeprowadzeniu negocjacji komisja rozwiązuje się. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do zarządzenia Nr 416/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 września 2018 r.  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),   oraz  

art. 4 ust. 1, 2 i 3 i art. 20 ust. 2a, 2b i 2c  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1234 ze zm.) podejmuje się w/w zarządzenie dotyczące  warunków  odszkodowania  

za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego będącego własnością xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

w którym zamieszkują xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

.  

Zarządzenie jest konieczne i zasadne. 

 

  

 


